
1 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 

RADY EUROPY 
 

I. PODSTAWOWE OBSZARY OCENY Z ZACHOWANIA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku, 

trymestralna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące obszary: 

 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałości o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne i, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

 

II. KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 
 

1. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 
a) wyróżnia się swym zachowaniem i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego: 

b) szanuje mienie szkolne i społeczne. Jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą innych; 

c)  jest bardzo koleżeński i życzliwy; organizuje  pomoc w nauce dla słabszych uczniów; 

d) posiada wysoką kulturę języka, nigdy nie przeklina i nie używa wulgaryzmów; 

e) przeciwstawia się przejawom wulgarności i zła;zawsze jest uczciwy i prawdomówny;reaguje 

na zło; 

f) stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Jest bardzo 

sumienny,  wytrwały  i samodzielny w nauce; 

g) chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

h) ma frekwencję bez zastrzeżeń - nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień; 

i) nie wagaruje; 

j) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach międzynarodowych, 

ogólnopolskich, regionalnych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych, miejskich oraz 

szkolnych; 

k) bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – bierze udział we wszystkich akademiach i 

imprezach szkolnych; 

l) ma godny naśladowania stosunek do osób dorosłych i kolegów i z szacunkiem odnosi się do 

pracowników szkoły; 

m) cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę; 

n) nie ulega nałogom. Nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla 

zdrowia; 

o) zawsze nosi zmienne obuwie. 

 
2. Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

a) zachowuje się bardzo dobrze i postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego: 

b) szanuje mienie szkolne i społeczne; 

c) jest tolerancyjny i szanuje godność osobistą innych; 

d) jest koleżeński i życzliwy; stara się zorganizować  pomoc w nauce dla słabszych 

uczniów; 
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e) zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina; 

f) stara się przeciwstawić przejawom wulgarności i zła; 

g) jest uczciwy i prawdomówny; 

h) reaguje na zło; 

i) stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Jest 

sumienny,  wytrwały i samodzielny w nauce; 

j) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

k) ma frekwencję bardzo dobrą – do 7 godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze i 3 

spóźnień; 

l) nie wagaruje; 

m) bierze udział w konkursach w konkursach różnego szczebla; 

n) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – często bierze udział w akademiach i imprezach 

szkolnych; 

o) ma wyróżniający się stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się 

do pracowników szkoły; 

p) cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę; 

q) nie ulega nałogom. Nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia; 

r) nosi obuwie zmienne. 

 

3. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 
 

a) zachowuje się dobrze i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego: 

b) szanuje mienie szkolne i społeczne; 

c) ma prawidłowy stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się do 

pracowników szkoły; 

d) stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych; 

e) często jest koleżeński i życzliwy; 

f) zachowuje kulturę języka, nie używa wulgaryzmów i nie przeklina; 

g) nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących 

zagrożeniach; 

h) stara się być uczciwy i prawdomówny; 

i) reaguje na zło; 

j) stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości; 

k) pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności; 

l) ma frekwencję dobrą – może mieć do 14 godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze i 6 

spóźnień; 

m) nie wagaruje; 

n) w miarę aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

o) nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i szkoły, ale na polecenie nauczyciela 

wykonuje powierzone mu zadania sumiennie; 

p) cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę; 

q) nie ulega nałogom. Nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla 

zdrowia; 

r) rzadko zapomina o zmianie obuwia. 

 

4. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

a) zachowuje się poprawnie i stara się postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego: 

b) stara się szanować mienie szkolne i społeczne; 

c) stara się być tolerancyjny i szanować godność osobistą innych; 

d) czasami jest koleżeński i życzliwy; 

e) prezentuje poprawny sposób bycia i kulturę słowa, stara się nie używać wulgaryzmów i nie 

przeklinać; 
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f) nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących 

zagrożeniach; 

g) stara się wykazywać uczciwością i prawdomównością; 

h) stara się reagować na zło; 

i) stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości; 

j) pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności; 

k) ma frekwencję poprawną – może mieć do 21 godzin nieusprawiedliwionych oraz 9 spóźnień 

w trymestrze; 

l) przeważnie spełnia wymagania obowiązków szkolnych - osiąga pozytywne wyniki w nauce - 

może mieć ocenę niedostateczną, ale wynikającą z trudności w opanowaniu materiału; 

m) nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i szkoły; 

n) stara się właściwie zachowywać w stosunku do swoich kolegów i wszystkich pracowników 

szkoły; 

o) stara się dbać o zdrowie, higienę i estetykę; 

p) nie ulega nałogom. Nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla 

zdrowia; 

q) często zapomina o zmianie obuwia. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

a) zachowuje się nieodpowiednio i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

współżycia społecznego: 

b) często niszczy mienie szkolne i społeczne; 

c) nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych; 

d) bardzo rzadko jest koleżeński i życzliwy; 

e) przeklina i używa wulgaryzmów; 

f) jest agresywny w stosunku do innych. Bierze udział w bójkach; 

g) nie jest uczciwy i prawdomówny; 

h) prowokuje kolegów do złych uczynków; 

i) nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości. Lekceważy pomoc 

nauczyciela; 

j) pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności; 

k) ma niską frekwencję – ma więcej niż 21 godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień 

przekracza 12 w trymestrze; 

l) nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli. Przeszkadza 

w prowadzeniu zajęć; 

m) nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i szkoły; 

n) zachowuje się nieodpowiednio - popada w konflikty z nauczycielami, kolegami oraz innymi 

pracownikami szkoły; 

o) nie dba o zdrowie, higienę i estetykę; 

p) nie ulega nałogom. Nie posiada i nie korzysta z przedmiotów i substancji niebezpiecznych dla 

zdrowia; 

q) rzadko zmienia obuwie. 

 

6. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

a) zachowuje się nagannie i nie postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia 

społecznego: 

b) często świadomie i celowo niszczy mienie szkolne i społeczne; 

c) nie jest tolerancyjny i nie szanuje godności osobistej innych; 

d) nie jest koleżeński i życzliwy; 

e) bardzo często i świadomie używa wulgarnego słownictwa w stosunku do innych w obecności 

nauczyciela; 

f) jest agresywny w stosunku do innych, inicjuje bójki; 

g) kłamie, wyłudza pieniądze, zastrasza innych; 

h) nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości. Lekceważy pomoc 

nauczyciela; 
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i) pomimo zachęty nauczycieli nie rozwija swoich zainteresowań i zdolności; 

j) ma bardzo niską frekwencję i wagaruje; 

k) nie spełnia wymagań obowiązków szkolnych - nie wykonuje poleceń nauczycieli. Przeszkadza 

w prowadzeniu zajęć; 

l) nie podejmuje żadnych działań na rzecz klasy i szkoły; 

m) zachowuje się nagannie- bardzo często świadomie i celowo popada w konflikty z 

nauczycielami, kolegami oraz innymi pracownikami szkoły; 

n) lekceważy zasady bezpieczeństwa i higieny (stwarza sytuacje groźne dla zdrowia); 

o) ulega nałogom; 

p) nie zmienia obuwia szkolnego. 

 

7. Postanowienia ogólne: 
 

a) rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności dziecka w terminie 7 

dni od jego powrotu do szkoły w formie pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny; 

b) nieobecność ucznia na lekcji wychowania fizycznego musi być zgłoszona przez 

rodzica/opiekuna prawnego wychowawcy klasy w formie pisemnej lub przez dziennik 

elektroniczny najpóźniej do godziny 9.00 w dniu, w którym wystąpi dana nieobecność; 

c) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia  na zajęciach z wychowania fizycznego oraz 

zajęciach na basenie/tańcach traktowana jest jako wagary. Pisemne zwolnienie należy 

dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub wychowawcy przed ich rozpoczęciem; 

d) obowiązkiem ucznia  jest uczestniczenie w różnych formach sprawdzania wiedzy 

(sprawdzian, test kompetencji ) w ustalonych odgórnie terminach; 

e) udział w realizacji edukacyjnego projektu gimnazjalnego uwzględnia się w kryteriach 

oceniania zachowania ucznia gimnazjum; 

f) wpływ na ocenę z zachowania ma przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie korzystania 

z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w szczególności punkty 9 i 

13 tego Regulaminu; 

g) zakazuje się wychodzenia na przerwach poza teren szkoły bez opieki nauczyciela; 

h) obuwie zmienne uczniowie noszą obowiązkowo w terminie ogłoszonym przez dyrektora 

szkoły; 

i) w sytuacjach wątpliwych o ostatecznej ocenie z zachowania decyduje wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

j) dwukrotnie uzyskana ocena naganna w trakcie roku szkolnego, skutkuje skreśleniem ucznia z 

listy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum Językowego; 

k) w celu wystawienia jak najbardziej obiektywnej oceny z zachowania na koniec trymestru oraz 

roku szkolnego każdy uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt samooceny 

zachowania; 

l) w przypadku zgubienia lub nieprowadzenia przez ucznia zeszytu samooceny zachowania, 

decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy wraz z Radą Pedagogiczną. 

 

Regulamin  oceniania zachowania wchodzi w życie z dniem 01 września 2017. 

 

 

Dyrektor 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

Marta Pilecka - Lalewicz 


