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Regulamin oceniania zachowania w klasach 4-8 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy 
 

I. Podstawowe obszary oceny z zachowania. 

Trymestralna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące obszary: 

 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4. dbałości o piękno mowy ojczystej, 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

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

7. okazywanie szacunku innym osobom. 

 

II.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / 

prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania oraz o powodach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

III.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów 

danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, w 

szczególności – wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o 

piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, kulturalne 

zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom. 

IV. Trymestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną dla wszystkich poziomów edukacyjnych zachowania 

ustala się według skali: 

1. wzorowe, 

2. bardzo dobre, 

3. dobre, 

4. poprawne, 

5. nieodpowiednie, 

6. naganne. 

 

          V. Przed  trymestralną i roczną oceną klasyfikacją wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie zachowania; infor-

macje o trymestralnych, rocznych i końcowych ocenach rodzice otrzymują poprzez dziennik interne-

towy VULCAN oraz  na spotkaniach z rodzicami - zgodnie z kalendarzem ustalonym na początku 

roku szkolnego:  

1. termin klasyfikacji po pierwszym trymestrze ustala się na ostatni tydzień listopada; 

2.  termin klasyfikacji po drugim trymestrze ustala się na trzeci tydzień marca; 

3. klasyfikację roczną przeprowadza się na 7-10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 

w danym roku szkolnym. 

 

VI. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, i na promocję do 

klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 



2 

IX. 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, 

f. zawsze jest uczciwy i prawdomówny, 

g. reaguje na zło, 

h. stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce na miarę swoich możliwości; jest bardzo sumi-

enny, wytrwały i samodzielny w nauce, 

i. chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

j. ma frekwencję bez zastrzeżeń - nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

k. nie wagaruje, 

l. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach międzynarodowych, 

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

szkolnych, 

m. bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły – bierze udział we wszystkich akademiach i im-

prezach szkolnych, 

n. ma godny naśladowania stosunek do osób dorosłych i kolegów i z szacunkiem odnosi się do 

pracowników szkoły, 

o. cechuje go dbałość o zdrowie, higienę i estetykę, 

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

zdrowia, 

q. 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, 

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, 
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o. ma wyróżniający się stosunek do osób dorosłych i kolegów, z szacunkiem odnosi się do pra-

cowników 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 pracow-

ników 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 zagroże-

niach, 

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 wy-

konuje 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, 

f. nie jest obojętny wobec przemocy w szkole – powiadamia nauczyciela o istniejących zagroże-

niach, 

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, 



4 

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 i 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, 
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h. nie stara się osiągnąć w nauce wyników na miarę swoich możliwości; lekceważy pomoc 

nauczyciela, 

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. 

 

X. . Tabela samooceny zachowania ucznia 

  

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

Imię i nazwisko Klasa  Samoocena 

    Tak Czasami Nie 

  

Takt i kultura w 

stosunkach z ludźmi 

Mój wygląd zewnętrzny jest zawsze stosowny do miejsca i 

okoliczności.   

     

Godnie i kulturalnie zachowuję się w szkole i poza 

nią. (wycieczki, wyjścia itp.) 

     

Dbam o kulturę słowa.       

Dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.      

Jestem uczciwy (w szczególności podczas sprawdzianów, 

testów, kartkówek itp.) 

   

Reaguję na przejawy zła.    

Okazuję szacunek innym osobom.        

  

  

Aktywność ucznia 

Efektywnie pracuję na rzecz klasy i organizacji szkolnych (S.K. 

lub S.U. itp.).    

   

Bezinteresownie pomagam.      

Reprezentuję szkołę w zawodach sportowych, konkursach i 

olimpiadach. 

     

Jestem wolontariuszem lub biorę udział w akcjach na rzecz 

innych.  
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Podejmuję inicjatywy na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

(organizuję, piszę scenariusze imprez itp.). 

     

Rozwijam zainteresowania uczestnicząc w zajęciach 

pozalekcyjnych w szkole i poza nią(koła zainteresowań itp.). 

   

Systematycznie uczestniczę w życiu klasy i szkoły.        

  

Sumienność i 

obowiązkowość 

Wywiązuje się z powierzonych lub dobrowolnie podjętych 

zadań. 

     

Dotrzymuję ustalonych terminów  (biblioteka, inne podjęte 

przedsięwzięcia). 

     

Przestrzegam wszystkich regulaminów szkolnych.        

Dbam o mienie szkoły.    

Noszę obuwie zmienne.      

 Frekwencja na 

zajęciach szkolnych 

Mam................godzin nieusprawiedliwionych w trymestrze       

Mam w trymestrze................spóźnień.    

Moja proponowana 

ocena (z 

uzasadnieniem) 

 

 

XI. Pozostałe zasady: 

1. Do usprawiedliwiania nieobecności służy  wyłącznie dziennik elektroniczny. Rodzic  

usprawiedliwia nieobecność w  terminie do 7 dni od powrotu do szkoły.  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę i 

nauczyciela przedmiotu o nieobecności dziecka na basenie wyłącznie poprzez dziennik elektro-

niczny do godziny 9:00 przed ich rozpoczęciem. 

3. Obowiązkiem ucznia  jest uczestniczenie w różnych formach sprawdzania wiedzy (sprawdzian, test 

kompetencji ) w ustalonych odgórnie terminach. 

4. Zakazuje się używania w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elekt-

ronicznych. W przypadku niedostosowania się do tego obowiązku nauczciel zgłasza zaistniały prob-

lem wychowawcy lub dyrekcji szkoły a wobec ucznia wyciągane są konsekwencje ujęte w regula-

minie korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego.(nie dotyczy 

zajęć z ich wykorzystaniem).  

5. Zakazuje się wychodzenia na przerwach poza teren szkoły bez opieki nauczyciela.  

6. Obuwie zmienne uczniowie noszą obowiązkowo w terminie ogłoszonym przez dyrektora szkoły.  

7. W sytuacjach wątpliwych o ostatecznej ocenie z zachowania decyduje  wychowawca  

klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

8. Dwukrotnie uzyskana ocena naganna w trakcie roku szkolnego, skutkuje skreśleniem ucznia z listy 

uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej. 

9. W celu wystawienia jak najbardziej obiektywnej oceny z zachowania na  
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koniec trymestru oraz roku szkolnego każdy uczeń ma obowiązek 

 systematycznie prowadzić zeszyt samooceny zachowania. W przypadku zgubienia lub nieprowad-

zenia przez ucznia zeszytu samooceny zachowania, decyzję o ocenie z zachowania podejmuje 

wychowawca klasy wraz z Radą Pedagogiczną. 

10.  Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiada rodzic/ opiekun prawny. 

11.  Na ocenę z zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, do których doszło 

 poza szkołą i zostały zgłoszone i udokumentowane przez osoby reprezentujące instytucje dbające o 

dobro dziecka (np. policja, sąd rodzinny).  

12.  W przypadku, gdy oferowana przez szkołę pomoc psychologiczno - 

 pedagogiczna nie przynosi rezultatów i brak jest współpracy rodziców ze szkołą, a istnieją po-

ważne, udokumentowane przesłanki, świadczące o  

demoralizacji ucznia lub wejściu w kolizję z prawem, nauczyciel ma obowiązek poinformować Dy-

rektora Szkoły. Dyrektor powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji   instytucje dbające o dobro 

dziecka (np. policja, sąd rodzinny). 

13.  Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym zakończeniu postępowania karnego wobec 

ucznia Rada Pedagogiczna, po zapoznaniu się z treścią zawiadomienia podejmuje decyzję o e-

wentualnym  skreśleniu z listy uczniów.  

XII . Czynniki wpływające na obniżenie oceny z zachowania: 

1. Fakty stwierdzające szkodliwy wpływ ucznia na środowisko szkolne, przede wszystkim: 

a. arogancki stosunek do nauczycieli i uczniów, 

b. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych, również w Internecie, 

c. namawianie do stosowania przemocy wobec kogoś,  

d. palenie papierosów i e-papierosów, picie alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych w 

szkole lub na zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach, wyjściach, a także w przypadku przybycia do 

szkoły lub na zajęcia pozaszkolne w stanie nietrzeźwym lub odurzenia,  

e. namawianie do korzystanie z ww. używek. 

       2.  Działania powodujące niszczenie mienia szkoły. 

3.  Zastrzeżenia wobec kultury osobistej ucznia zgłaszane przez społeczność szkolną. 

4.  Łamanie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego.  

XIII. Czynniki warunkujące podwyższenie oceny z zachowania:  

1. reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach przedmiotowych,  konkursach,  

2. aktywność ucznia na terenie szkoły,  

3. prace społecznie użyteczne,  

4. bezinteresowna pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,  

5. prezentacja własnych prac wynikająca z zainteresowań ucznia,  

6. widoczna pomoc koleżeńska,  

7. działalność poza terenem szkoły (np. działalność charytatywna, działalność w organizacjach  

typu PCK, harcerstwo itp.).  

XIV. Tryb odwołania od oceny z zachowania na ocenę wyższą. 

1) Jeżeli proponowana przez wychowawcę ocena roczna (śródroczna) zachowania jest zdaniem  ucznia 

zaniżona, to może rodzic/opiekun prawny  ubiegać się o jej podwyższenie o jeden stopień wyżej. 
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2) Rodzic/opiekun prawny występuje z pisemnym wnioskiem do pedagoga lub psychologa szkoły. 

3) Wniosek musi zawierać argumenty uzasadniające konieczność zmiany w odniesieniu do czynników  

ujętych w pkt. XII.  W przypadku braku uzasadnienia wniosek zostaje odrzucony. 

4)  Pedagog lub psycholog powołuje komisję w składzie: 

a) pedagog szkoły (lub psycholog), 

b) wychowawca klasy, 

c) inny nauczyciel uczący w zespole klasowym, 

d) przewodniczący klasy (lub inny przedstawiciel samorządu klasy, do której uczęszczauczeń). 

5) Komisja analizuje odwołanie ucznia i wydaje ostateczną decyzję. 

6) W razie rozbieżności co do oceny decyduje większość głosów komisji. 

7) Z posiedzenia  komisji sporządza się protokół. 

Regulamin  oceniania zachowania w klasach 4-8 został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 

sierpnia 2021 i wchodzi w życie z dniem 01 września 2021. 

 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

Marta Pilecka - Lalewicz 

 


