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Zasady oceniania zachowania uczniów
§ 13c
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków
szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach
wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu
posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.
2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:
1) dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia
postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie
swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania
ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;
2) motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie
i swoje decyzje;
3) uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły
uwzględnionych w kryteriach.
3. Nabywania przez uczniów pozytywnych i eliminowania negatywnych zachowań
indywidualnych i społecznych.
§13ca
1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia
obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach I – VIII.
2. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.
1)

Ocenianie bieżące odbywa się wg następującej skali ocen:
6 – wzorowe
5 – bardzo dobre
4 – dobre
3 – poprawne
2 – nieodpowiednie
1 – naganne;

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według
następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
Dopuszcza się skróty cząstkowych i śródrocznych ocen zachowania, odpowiednio: wz, bdb,
db, pop, ndp, ng.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 Dyrektora Szkoły Podstawo wej w Tymbarku z dnia 31.08. 2017r.

5. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na
początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na
zebraniach z rodzicami.
6. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania 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 albo
indywidualnego nauczania lub

opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym

poradni specjalistycznej.
8. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. Prawo do
wpisywania ocen cząstkowych z zachowania mają wszyscy nauczyciele.
9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Powinien on uwzględnić
ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy
i ocenianego ucznia.
10. Ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału najpóźniej na tydzień przed śródrocznym
lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej przestrzegając kryteriów na
poszczególne oceny szczególnie zachowań zagrażających bezpieczeństwu ucznia i innych
osób. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez
dyrektora nauczyciel.
11. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od
uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania, wymienionych w punkcie 9.
12. Ocena z zachowania może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14.
13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
14. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy
programowo najwyższej nie kończy szkoły.
15. O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie lub
ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną, co
najmniej poprawną dopuści się rażących czynów w okresie 1 miesiąca przed radą
klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią
lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców.
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16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności
następujące obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a) systematyczną i solidną pracę,
b) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych albo w zajęciach pozalekcyjnych lub
działalność w szkolnych organizacjach uczniowskich;
c) przestrzeganie przyjętych w szkole zasad porządkowych w zakresie ubioru i wyglądu,
zgodnie z regulaminem szkoły;
2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły:
a) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
b) udział w imprezach i uroczystościach szkolnych,
c) tworzenie dobrej atmosfery w klasie i szkole,
d) udzielanie pomocy potrzebującym,
e) poszanowanie mienia własnego, szkolnego i społecznego;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie;
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom
dorosłym;
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
Kryteria na poszczególne oceny zachowania.
§13cb
1. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy zgodnie z zasadami:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:
a) stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,
b) daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników szkoły, nie
używa wulgarnego słownictwa,
c) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach lub zawodach
osiągając w nich sukcesy na miarę swoich możliwości,
d) jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły,
e) nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,
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f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych
przez szkołę,
g) dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób,
h) okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się
tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą
oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:
a) nie ma uwag negatywnych w dzienniku;
b) wywiązuje się obowiązków ucznia,
c) usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, ma nie więcej niż
2 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia,
d) zawsze ma obowiązujący strój i schludny wygląd, szczególnie podczas uroczystości
szkolnych,
e) wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub
innych pracowników szkoły,
f) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami
i osobami dorosłymi,
g) nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa,
h) wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,
i) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz
klasy, szkoły i środowiska.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara się
wywiązywać z podjętych działań,
b) nosi ustalony strój szkolny;
c) systematycznie nosi obuwie na zmianę;
d) ma nie więcej niż 5 spóźnień i 5 godzin nieusprawiedliwionych,
e) z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka,
f) nie stosuje używek jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,
g) szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek,
h) przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela,
i) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach.
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, a ponadto
dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:
a) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 spóźnień,
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b) nie pracuje na miarę swoich możliwości,
c) uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami, ale w wyniku podjętych działań
poprawił swoje zachowanie,
d) niestosowne odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale w wyniku
podjętych działań poprawia swoje zachowanie.
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną,
a także dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:
a) otrzymał zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania
szkoły na zewnątrz,
b) wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny,
c) wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do
obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez szkołę działań nie zmienia swojego
zachowania,
d) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia,
e) nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek szkoły lub oddala się
od grupy podczas wyjść poza jej teren,
f) stosuje używki jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,
g) nagminnie odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły,
h) bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo
podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który oprócz spełnienia wymagań określonych w pkt 5,
dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń:
a) jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
b) brał udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie,
zastraszanie,
c) dokonał kradzieży,
d) działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze,
e) notorycznie spóźnia się na lekcje,
f) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin,
g) wchodzi w konflikt z prawem,
h) otrzymał naganę dyrektora.
Tryb odwołania od oceny z zachowania
§13cc
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić do dyrektora szkoły
z umotywowanym pisemnym wnioskiem o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej
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oceny zachowania, w ciągu 2 dni od wpisu tej oceny w dzienniku i poinformowania o niej
ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna);
2.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 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.

3.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.

4.

W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko - jako
przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog
5) wychowawca klasy,
6) opiekun samorządu uczniowskiego

5.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej
posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen.

7.

Prawa do odwołania nie ma uczeń, który w bieżącym roku szkolnym otrzymał naganę
Dyrektora szkoły.

Kryteria ocen zachowania opracowała komisja w składzie:
Przewodnicząca: Renata Trojanowska
Członkowie:
Agata Czaja
Teresa Wiśniowska
Beata Szarłowicz
Barbara Wawrzyniak

