
Kryteria ocen zachowania uczniów klas IV - VIII 

§ 56, 57, 58 statutu szkoły oraz obowiązujące regulaminy określają zasady zachowania ucznia 
w szkole i poza nią. Przestrzeganie w/w przepisów, w obszarach I i II, równoznaczne jest  
z wzorowym zachowaniem, a uchybianie – skutkuje wystawianiem ocen bieżących wg 
poniższych kryteriów. W obszarze III promowane są wszelkie formy aktywności społecznej 
ucznia wyrażane pochwałami. 
Nauczyciele nie wpisują uwag i pochwał zbiorowych. 
W każdym miesiącu uczeń otrzymuje dwie - trzy oceny cząstkowe.  
Oceny klasyfikacyjne /półroczne i roczne/ ustala wychowawca oddziału  
na podstawie /§ 44 ust. 1, pkt.2 statutu szkoły/: 
 ocen bieżących,  
 opinii nauczycieli, 
 opinii uczniów danej klasy, 
 samooceny ocenianego ucznia. 

 
 
I  OBOWIĄZKOWOŚĆ - 1 ocena w miesiącu 
1. Każda uwaga dotycząca : 
 braku stroju szkolnego będącego okryciem wierzchnim,  
 użycia telefonu komórkowego niezgodnie ze statutem szkoły, 
 braku zadań, nieprzygotowania do lekcji przekraczających dopuszczalny limit wg §48 

ust 9, 10 statutu szkoły /obowiązkiem każdego nauczyciela jest wpisywanie uczniowi 
uwagi za przekroczenie limitu braku zadań lub nieprzygotowań/. 

 niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentu np: zgody rodzica,  sprawdzianu, 
kartkówki, zadanych prac 

 nieterminowy zwrot książek do biblioteki 
2. Każda godzina nieusprawiedliwiona. 
3. Każde spóźnienie. 
 

ocena wzorowe bardzo 
dobre dobre poprawne nieodpowiednie 

Liczba uwag, 
godzin nieuspr., 
spóźnień 

0 1-2 3-4 5-9 10 i więcej 

 
 
II  KULTURA OSOBISTA I DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO- 1 ocena w miesiącu 
1. Każda uwaga dotycząca : 
 braku kultury wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów, 
 braku dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
 niewykonania polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły, które nie naraża 

zasad jego bezpieczeństwa, 
 braku dbałości o życie i zdrowie własne a także innych osób, 
 braku dbałości o podręczniki szkolne, 
 braku poszanowania dobrego imienia, nietykalności fizycznej i własności, 
 picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w Szkole i 

poza nią, 
 przynoszenia do Szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z 

procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
życia lub obyczajności, 

 samowolnego opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć, 
 stosowania jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej i psychicznej, 
 głoszenia haseł, noszenia symboli przynależności lub identyfikowania się z grupami, 

których ideologia jest sprzeczna z prawem, 
 nagrywania głosu i obrazu osób trzecich, 



 farbowania włosów, stosowania makijażu, malowania paznokci, piercingu, tatuaży, 
 niestosownego ubioru - gołe plecy, odkryty brzuch, zbyt głęboki dekolt, bardzo 

krótkie spódniczki i spodenki, prześwitujący strój, 
 nieprzestrzegania innych zapisów statutu szkoły i obowiązujących regulaminów. 

 
 

ocena wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 

liczba 
uwag brak uwag 

 
1 uwaga 

 
2 uwagi 3 – 4 uwagi 5 i więcej uwag 

W przypadku rażących wykroczeń ucznia - wychowawca ma prawowystawić ocenę 
nieodpowiednią lub naganną. 
W przypadku otrzymania kary statutowej uczeń w danym miesiącu nie ma możliwości 
otrzymania oceny wyższej niż dobra. 
Otrzymanie więcej niż trzech uwag z kultury osobistej i dbałości o bezpieczeństwo  
dyskwalifikuje ucznia z otrzymania oceny wzorowej na semestr 
 
 
III    AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA - ocenę wpisujemy po uzyskaniu wymaganej ilości 
pochwał w semestrze. 
1. Każda pochwała dotycząca : 
 włączania się w wydarzenia artystyczne, społeczne, sportowe, naukowe  

ale tylko pozaszkolne /chór, konkursy, zawody/, 
 prac w ramach wolontariatu, 
 prac na rzecz klasy lub szkoły z wyłączeniem prac/działań obowiązkowych, 
 wyróżniającej postawy moralnej i społecznej będącej wzorem dla innych, 
 godnego reprezentowania szkoły 

 
ocena wzorowe bardzo dobre dobre 
liczba 
pochwał 

 
3 pochwały 

 
1 – 2 pochwały brak pochwał 

Brak pochwał generuje cząstkową ocenę dobrą, natomiast każda wpisana pochwała 
wpływa na podwyższenie oceny. 
W szczególnych przypadkach decyzją wychowawcy, waga pochwały może skutkować 
podwyższeniem oceny. 
 
 
 


