
SKALA OCEN I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
 
 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia przestrzegania przez ucznia norm 

społecznych  i  etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma charakter punktowy opisany 

poniżej.  
 
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV, ustala 

się według następującej skali: wzorowe (wz) bardzo dobre (bdb) dobre (db) poprawne 

(pop) nieodpowiednie (ndp) , naganne (ng) 
 
4. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 

zachowania ucznia z orzeczeniem, opinią lub zaświadczeniem lekarskim lub innych 

instytucji uprawnionych do ich wydawania  u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie.  
 
 
 KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 
 
 
5. Oceny zachowania wystawiane są na podstawie punktowej skali ocen . 

 
6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali punktowej: 
 

- wzorowe – 200 i więcej punktów 

- bardzo dobre – 151 ÷ 199 

- dobre – 100 ÷ 150 

- poprawne – 51 ÷ 99 

- nieodpowiednie – 21 ÷ 50 

- naganne – 20  i mniej 
 

4. Podstawą do obliczenia punktów  jest zapis w dzienniku  elektronicznym dokonany 

przez nauczycieli i wychowawcę. . 
 
5. Wszelkie uwagi i pochwały dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka  w Kluczborku są zobowiązani 

osobiście odnotować w dzienniku elektronicznym . Należy robić to systematycznie od 

razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi 

lub wersję skróconą. 
 
6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis pochwały  świadczącej o jego zaangażowaniu. 

 
7. Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie w obecności nauczyciela.  

 
8. W  uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z dyrektorem szkoły, ma 

prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez innego nauczyciela. 
 
9. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich 

punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli , uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 



 
10. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.   
 
11. Uczeń może pozyskiwać punkty (tabela 1) lub je tracić (tabela 2). 
 
12. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada poza punktami 

dodatnimi 40 punktów ujemnych. 
 
13. Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada poza punktami 

dodatnimi ma  60 punktów ujemnych. 
 
14. Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy na piśmie, to bez względu na liczbę 

zdobytych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 
 
15. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły to bez względu na liczbę 

zdobytych punktów może uzyskać najwyżej ocenę nieodpowiednią. 
 
16. W przypadku udowodnienia na terenie szkoły  1 z wykroczeń: 

 

a) Znieważenia pracownika szkoły 

b) Wyłudzenia pieniędzy 

c) Kradzieży  

d) Palenie papierosów, alkohol, środki odurzające 

e) Przemoc i znęcanie się  

f) Użycie urządzeń służących do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu  

uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią ( mimo punktów pozytywnych ) 
 
17. Uczeń wyróżniający się osiągnięciami i wzorową postawą może otrzymać pochwałę 

dyrektora PSP 2 im. J. Korczaka  w Kluczborku. W przypadkach rażących naruszeń zasad 

życia szkolnego dyrektor może udzielić uczniowi nagany. 
 
18. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia w głosowaniu jawnym. 
 
19. Przy ocenie zachowania należy wziąć pod uwagę zalecenia zawarte w opinii Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
20. Przy notorycznym powtarzaniu przez ucznia tego samego negatywnego zachowania, 

po trzecim zapisie w dzienniku tej samej treści, wychowawca udziela ustnego 

upomnienia, po piątym zapisie w dzienniku elektronicznym tej samej treści, 

wychowawca udziela nagany pisemnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 1 - ZACHOWANIA POZYTYWNE (punkty dodatnie)  
LP  ZA CO OCENIAMY LICZBA KTO PRZYZNAJE 

   PUNKTÓW   

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA   
1. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim 10 - 20 opiekun SU 
 (wpis raz na semestr)    

2. 
Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (wpis raz na 
semestr) 5 - 15 wychowawca 

3. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań  5-10 wychowawca, nauczyciele 

4. Przestrzeganie regulaminów wyjść i wyjazdów 5- 10 wychowawca, nauczyciele 

II. ANGAŻOWANIE SIĘ W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY ,SAMODOSKONALENIE 
1. Włączanie się w organizację imprez i wydarzeń szkolnych  10 wychowawca, nauczyciele  

2. Aktywne uczestnictwo w życiu klasy ( gazetki, imprezy, lekcje ) 5- 10  wychowawca 

3. Aktywny udział w akcjach wolontariatu szkolnego  5 - 10 nauczyciel, wychowawca 
      

4 
 Doskonalenie talentu poza szkołą ( KDK, MDK, Szkoła Muzyczna, 
inne) – raz w semestrze   5   wychowawca  

5. 
Aktywny i sumienny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole ( 
kółka, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze) raz w semestrze  10- 15 

Opiekun , wychowawca po 
konsultacji  

     

III. PROMOCJA SZKOŁY    
1. Udział w imprezach i konkursach pozaszkolnych  10-20 nauczyciele, wychowawca 

     

2. Udział w konkursach przedmiotowych (każdorazowo)    

 a)   za udział i zajęcie miejsca punktowanego (1 – 3) w konkursie 5- 10 nauczyciel przygotowujący 
  szkolnym  ucznia do konkursu 

 b)   za udział w konkursie tematycznym (płatnym ) 5- 7 nauczyciel przygotowujący 
          ucznia do konkursu 

 c)   zajęcie miejsca punktowanego (1 – 6) w konkursie 15 nauczyciel przygotowujący 
  gminnym  ucznia do konkursu 

 d) za udział w konkursie międzyszkolnym (gminnym) 10 nauczyciel przygotowujący 

    ucznia do konkursu 

 e) finalista konkursu wojewódzkiego  30 nauczyciel przygotowujący 
    ucznia do konkursu 

 f) Laureat w konkursie wojewódzkim 50 nauczyciel przygotowujący 
    ucznia do konkursu 

3. Reprezentowanie szkoły na forum w innego typu przedsięwzięciach np. (przeglądach muzycznych, 
   zawodach sportowych itp.) (każdorazowo)    

 a) za udział 5     nauczyciel 

    przygotowujący ucznia 

 

b)   za zajęcie miejsca punktowanego (1- 3) w gminie, w powiecie 
i półfinale wojewódzkim   10,15,20  nauczyciel 

    przygotowujący ucznia 

 c)   za zajęcie miejsca punktowanego (1- 3) w województwie 30    nauczyciel 
    przygotowujący ucznia 

IV. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 
1. Pochwała Dyrektora szkoły  30 dyrektor 

2 Pochwała Wychowawcy  10-20 wychowawca  

3 
Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych ( np. 
poczet sztandarowy ) 10 wychowawca 

V. KULTURA OSOBISTA    
1. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów 5 - 10   klasa i  
 (raz w okresie rozliczeniowym)  wychowawcą 

2. 

Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły ( raz w 
semestrze) 5-10 wychowawca po konsultacji  

3. Pomoc nauczycielowi i  pracownikowi szkoły  5-10 wychowawca lub nauczyciel  

4. Inne pozytywne zachowania 10 wychowawca 



TABELA 2 - ZACHOWANIA NEGATYWNE (punkty ujemne)  
LP  ZA CO OCENIAMY LICZBA KTO 

   PUNKTÓW PRZYZNAJE 

I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA   
1.  Przeszkadzanie na lekcji, naruszenie regulaminu   na przerwie (np. złe 5 nauczyciel 
  zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji.) (każdorazowo)   

2.    Dużo nieuzasadnionych spóźnień  - raz w semestrze 5-10  wychowawca 

3.    Godziny nieusprawiedliwione – raz w semestrze 5- 20 wychowawca 

4.  Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań (każdorazowo) 5-10 wychowawca, 
    nauczyciel 

5.  
Korzystanie na lekcji i przerwach  z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń 5-20 nauczyciel 

  elektronicznych bez zezwolenia nauczyciela (rozmowa przez telefon,   
  SMS-y, zabawa telefonem, nagrywanie) (każdorazowo)   

II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

1.  Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów (każdorazowo) 10-20 
wychowawca, 
nauczyciele  

2.  Nieprzestrzeganie aktualnych zarządzeń dyrektora 10 - 20 wychowawca 
     

3.  
Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w stołówce szkolnej,  na 
lekcji i przerwach.  10 

wychowawca, 
nauczyciele 

      

III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY   

1.  Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 10 
wychowawca,  
nauczyciel   

2.  Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, 10 wychowawca 
  tablic pamiątkowych, pomników   

3.  Brak stosownego  stroju, , makijaż , fryzura 5  wychowawca 

IV.NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH OSÓB 

   

1.  Agresywny stosunek do uczniów w szkole i poza szkołą (każdoraz.) 10 - 20 
wychowawca i 
nauczyciel  

2.  Bójka, pobicie, zaczepki fizyczne (każdorazowo) 10- 30 wychowawca 

 3.  

Wyłudzanie pieniędzy, palenie papierosów ,e- papierosów, stosowanie 
dopalaczy, narkotyków, picie alkoholu i napojów energetycznych  10- 30 

wychowawca 
pedagog, 
nauczyciel  

     

4.  Opuszczanie na przerwie terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez 10 
wychowawca, 
nauczyciel  

  zezwolenia (każdorazowo)   

NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

    
1.  Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów (wyśmiewanie, 5 - 50 wychowawca , 
  wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy,   Nauczyciel 

  
znęcanie się psychiczne: groźby, szantaż, nękanie) także cyberprzemoc  

(każdorazowo)   

2.  Niekulturalne zachowanie się  (każdorazowo) 5 - 10 wychowawca, 
    Nauczyciel 

3.  Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, 5-10 wychowawca, 
  podpowiadanie)  (każdorazowo)  Nauczyciel 

4.  Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą (kino, 10 -30 wychowawca , 
  teatr, wycieczki, basen)   (każdorazowo)  Nauczyciel 

5  Upomnienie i nagana Dyrektora  20, 30 
wychowawca 
dyrektor  

     

6.  Nagana lub upomnienie wychowawcy klasy (każdorazowo) 10 - 20 Wychowawca 

7.  Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie) (każdorazowo) 5-10 wychowawca, 
    Nauczyciel 

8.  Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły 30 Wychowawca 
  (każdorazowo)   



1. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny wyrażającej się w możliwości 

zaproponowania właściwej dla siebie oceny oraz jej odpowiedniego uzasadnienia. 
 
2. Każdy uczeń ma prawo do wypowiedzenia się i wpływu na ocenę zachowania swoich 

kolegów   ( ocena klasy ). 
 
3. Każdy wychowawca ma obowiązek do końca września poinformować uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywał rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) może polegać 

na dostarczeniu informacji o tym, że powyższe dane opracowane w formie pisemnej są 

dostępne w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
 
4. Na tydzień  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 

przystępuje do ustalenia oceny zachowania śródrocznej, rocznej lub końcowej. 
 
5. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca,  w celu uzyskania pełniejszej informacji , 

zobowiązany jest zasięgnąć opinii klasy, a także uzyskuje samoocenę poszczególnych 

uczniów oraz analizuje zapisy w dzienniku elektronicznym, podliczając punkty. 
 
6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o 

przewidywanych ocenach zachowania zgodnie z terminarzem szkolnym.  
 
7. Śródroczną ocenę z zachowania w dzienniku elektronicznym można wpisywać w formie 

skróconej, natomiast roczną ocenę zachowania w dzienniku elektronicznym, arkuszu ocen 

oraz na świadectwie szkolnym wpisuje się w pełnym brzmieniu. Ocena z zachowania nie ma 

wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych oraz na promocję i ukończenie szkoły, z 

zastrzeżeniem: Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną ocenę roczną z zachowania. 
 
8. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania, nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy ósmej  nie kończy szkoły. 
 
9. Oceną wyjściową, jaką otrzymuje uczeń jest ocena dobra. Uwzględniając wywiązywanie się 

ucznia z obowiązków ujętych w  tabeli zachowań pozytywnych i negatywnych i mając na 

uwadze zmobilizowanie go do większej aktywności społecznej, może otrzymać wyższą od 

dobrej lub w przypadku, gdy jego postawa budzi zastrzeżenia niższą od oceny dobrej. 
 
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (wzór załącznik nr 4). Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 

11. 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. 
 



12. W skład komisji wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, 

wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 
 
13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. Z prac komisji 

sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, wynik głosowania, 

ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik arkusza ocen.  
 


