
Regulamin Oceniania Zachowania uczniów klas IV - VIII 

Wyciąg ze STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W PYRZYCACH / 

tekst ujednolicony według stanu na dzień 01 września 2021r./  będącego załącznikiem  nr 1 do 

Uchwały Nr 2/2021/2022 Rady Pedagogicznej  z dnia 30 sierpnia 2021r. 

 

 

§ 121. Ocenianie zachowania w klasach IV - VIII 

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

danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie 

bieżące  i  ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 

4. Ocenę ustala wychowawca na podstawie przyjętych kryteriów, po uwzględnieniu następujących 

czynników: 

1) samooceny ucznia, 

2) opinii  nauczycieli uczących w klasie, 

3) uwag innych nauczycieli i pracowników szkoły, zgłoszonych wychowawcy. 

5. 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 publicznej poradni 

specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną, roczną i końcową) ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 



7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena „dobre”. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Oceny „bardzo dobre” i „wzorowe”, to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Oceny „poprawne”, „nieodpowiednie” i „naganne” oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Ocenę wystawia się w każdym półroczu. Ocena w drugim półroczu jest oceną roczną opisującą 

zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowywania w dzienniku elektronicznym spostrzeżeń 

pozytywnych i negatywnych, które pomogą w ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym frekwencji; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

14. uchylony 

15. uchylony 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 122.1.Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania określa Regulamin oceniania zachowania. 

2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia obejmują sześć kategorii: 

A. Stosunek ucznia do obowiązku szkolnego, w tym: 

a) stosunek do nauki /wkład pracy i przezwyciężanie trudności, wytrwałość, samodzielność 

oraz wykonywanie prac domowych/; 

b) wywiązywanie się z obowiązków podejmowanych osobiście przez ucznia lub powierzonych 

przez wychowawcę, innych nauczycieli, dyrekcję szkoły; 

c) dbałość o honor i tradycję szkoły. 

B. Frekwencja. 

C. Rozwój osobisty ucznia, w tym: 

a) udział w konkursach wiedzowych, artystycznych, w zawodach sportowych, 

b) udział w kółkach zainteresowań, 

c) udział w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 



D) Aktywność społeczna ucznia, w tym: 

a) akcje charytatywne, 

b) wolontariat, 

c) aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska, 

d) pomoc w przygotowaniu konkursu, 

e) przygotowanie imprezy klasowej, 

f) przygotowanie lekcji, 

g) udział w akademii, apelu /np. w programie artystycznym/, 

h) sporządzenie gazetki w klasie, na korytarzu, 

i) pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym,  

j) praca w samorządzie szkolnym, klasowym, 

k) pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej, 

l) przyniesienie materiałów do szkoły, 

m) inne prace na rzecz klasy, szkoły.  

E) Kultura osobista ucznia, w tym: 

a) stosunek do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) uczciwość, 

c) reagowanie na zło, 

d) dbałość o wygląd zewnętrzny, 

e) ubiór zgodny ze Statutem szkoły, 

f) okazywanie szacunku innym osobom, 

g) dbałość o piękno mowy ojczystej. 

F) Stopień przestrzegania norm społecznych, w tym: 

a) poszanowanie pracy innych, 

b) troska o mienie szkolne i innych,  

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,  

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

e) niekorzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

pobytu w szkole, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

3. Mierzalne kryterium stanowią: frekwencja ucznia w szkole, spostrzeżenia dotyczące ucznia 

zapisane  w dzienniku elektronicznym/ pozytywne i negatywne/. 

4. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach /A, B, C, D, E, F/ spośród 

poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia. Cyfra przy wybranym 

zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów 

zamieniana jest na ocenę według ustaleń końcowych: 



   A. STOSUNEK UCZNIA DO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

Uwaga: Spostrzeżenie pozytywne równoważy spostrzeżenie negatywne dotyczące tego 

samego obszaru powodując zmniejszanie się liczby spostrzeżeń negatywnych. 

4 pkt Uczeń zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków szkolnych. 

/uczeń posiada tylko spostrzeżenia pozytywne, brak spostrzeżeń negatywnych 

w kategorii A/ 

3 pkt Uczeń przeważnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i powierzonych zadań.  

/1-3 spostrzeżeń negatywnych w kategorii A/ 

2 pkt Zdarza się, że uczeń niezbyt dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków 

szkolnych i powierzonych mu zadań. 

/4-6 spostrzeżeń negatywnych w kategorii A/ 

1 pkt Uczeń często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, niechętnie 

I niestarannie wykonuje powierzone mu zadania.  

/7-10 spostrzeżeń negatywnych w kategorii A/ 

0 pkt Uczeń notorycznie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, nie 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

/11 i więcej spostrzeżeń negatywnych w kategorii A/ 

 

   B. FREKWENCJA  

Uwaga: 

*3 spóźnienia liczone są jako 1 godzina nieobecności. 

** Za 100% roczną frekwencję (0 nieobecności) uczeń otrzymuje dodatkowo 2 punkty na 

koniec roku szkolnego. 

5 pkt Uczeń nie opuścił ani jednego dnia nauki**. 

4 pkt Uczeń ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione.  

Uczeń nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne. 

3 pkt Uczniowi zdarzyło się opuścić do 5 godzin bez usprawiedliwienia. 

Spóźnienia na lekcje po przeliczeniu na nieobecności* dolicza się do godzin bez 

usprawiedliwienia. 

2 pkt Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma  6- 12 godzin 

nieusprawiedliwionych. Spóźnienia na lekcje po przeliczeniu na nieobecności* 

dolicza się do godzin nieusprawiedliwionych. 

1 pkt Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma  13- 24godzin 

nieusprawiedliwionych.  

Spóźnienia na lekcje po przeliczeniu na nieobecności* dolicza się do godzin 



nieusprawiedliwionych. 

0 pkt Uczeń ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych.  

Spóźnienia na lekcje po przeliczeniu na nieobecności* dolicza się do godzin 

nieusprawiedliwionych. 

 

   C. ROZWÓJ OSOBISTY UCZNIA 

Nauczyciel wychowawca na koniec każdego półrocza zbiera informacje od nauczycieli 

prowadzących zajęcia pozalekcyjne dotyczące frekwencji uczniów na zajęciach. 

4 pkt Uczeń rozwijając swoje zainteresowania reprezentował szkołę w konkursach, 

turniejach, lub zawodach sportowych na szczeblu miejskim lub wyższym 

i przynajmniej w jednym z nich osiągnął znaczący sukces indywidualny lub 

zespołowy albo uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły z co 

najmniej 80% frekwencją. 

3 pkt Uczeń osiągnął indywidualny lub zespołowy sukces na poziomie szkoły 

w konkursie, turnieju lub zawodach sportowych i reprezentował szkołę 

w konkursie turnieju lub zawodach sportowych na szczeblu miejskim albo 

uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły z frekwencją 60% - 

79%. 

2 pkt Uczeń reprezentował klasę w szkolnym konkursie, turnieju lub zawodach sportowych 

i odniósł sukces lub uczestniczył w przynajmniej dwóch konkursach, turniejach lub 

zawodach organizowanych na terenie szkoły albo uczestniczył w zajęciach 

pozalekcyjnych na terenie szkoły z frekwencją 50% - 59%. 

1 pkt Uczeń wziął udział w przynajmniej jednym konkursie zorganizowanym na terenie 

szkoły albo uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły z frekwencją 

poniżej 50%. 

0 pkt Uczeń nie rozwija własnych zainteresowań albo nie uczestniczył w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

   D.  AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA UCZNIA 

Uczeń zdobywa w ciągu półrocza spostrzeżenia pozytywne i negatywne za różne formy 

aktywności społecznej. Ich liczba decyduje o ilości punktów przyznanych uczniowi w tej 

kategorii zgodnie z zasadą: 

4 pkt 20 spostrzeżeń pozytywnych i więcej. 

3 pkt 13 – 19 spostrzeżeń pozytywnych. 

2 pkt 6 - 12 spostrzeżeń pozytywnych. 



1 pkt 1 – 5 spostrzeżeń pozytywnych. 

0 pkt 0 spostrzeżeń pozytywnych. 

 

  E. KULTURA OSOBISTA UCZNIA 

4 pkt Uczeń stanowi wzór dla innych, zawsze jest taktowny: wzorowo zachowuje się na 

zajęciach szkolnych, odnosi się z szacunkiem do osób dorosłych, ma życzliwy 

stosunek do kolegów i koleżanek, jest uczciwy, tolerancyjny, reaguje na zło, dba o 

kulturę słowa oraz dba o swój wygląd/ strój zgodny ze Statutem szkoły: brak 

makijażu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów, zbędnych ozdób, fryzura 

nie może przeszkadzać w pracy na lekcji, itp./ 

( 0 uwag negatywnych w tej kategorii) 

3 pkt Uczeń stara się dbać o kulturę zachowania i słowa, jednak zdarzyło się, że zachował 

się nietaktownie lub były zastrzeżenia do jego wyglądu zewnętrznego czy kultury 

języka 

( 1-2 uwagi negatywne w tej kategorii) 

2 pkt Uczniowi zdarzają się zachowania nietaktowne wobec dorosłych czy uczniów, 

przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć ( np. rozmawia, przerywa innym), czasem 

używanie niewłaściwego słownictwa 

( 3-5uwag negatywnych w tej kategorii)  

1 pkt Uczeń często bywa nietaktowny wobec nauczycieli, uczniów, używa wulgaryzmów, 

okłamuje nauczyciela,  

( 6-10 uwag negatywnych w tej kategorii) 

0 pkt Uczeń nagminnie zachowuje się w sposób nieodpowiedni: często popada w konflikty 

z rówieśnikami, zachowuje się w sposób niestosowny wobec dorosłych, nie dba o swój 

wygląd, jest wulgarny, wyzywa, ubliża innym osobom. 

(11 i więcej uwag negatywnych w tej kategorii) 

 

   F. STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA NORM SPOŁECZNYCH 

4 pkt Uczeń zawsze przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów, zasad 

bezpieczeństwa, stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, nie narusza 

przestrzeni osobistej innych osób /np. bójka, popychanie, itp./, nie prowokuje innych 

do zachowania agresywnego, dba o sprzęt szkolny, szanuje cudzą własność, nie 

przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji, nie pali papierosów, nie 

pije alkoholu I nie zażywa narkotyków, czy innych środków odurzających, czy 

pobudzających 

 ( 0 uwag negatywnych w tej kategorii) 



3 pkt Uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i norm obowiązujących w szkole. 

Nawet jeśli zdarzyło mu się je naruszyć, to zawsze właściwie reagował na zwróconą 

mu uwagę. 

( 1-2 uwagi negatywne w tej kategorii) 

2 pkt Uczeń kilkakrotnie złamał zasady bezpieczeństwa, nie zawsze reaguje na zwracaną 

mu uwagę. 

( 3-5uwag negatywnych w tej kategorii) 

1 pkt Uczeń często lekceważy zasady bezpieczeństwa, czy normy obowiązujące w szkole. 

Uczeń rzadko reaguje na polecenia pracowników szkoły, jego zachowanie stwarza 

zagrożenie dla innych.  

( 6-9 uwag negatywnych w tej kategorii) 

0 pkt Uczeń nagminnie łamie zasady bezpieczeństwa, nie uznaje i nie przestrzega 

obowiązujących norm, wielokrotnie narusza przestrzeń osobistą innych, nie zmienia 

swojej postawy mimo wielokrotnie zwracanych mu uwag lub przyłapano ucznia na 

paleniu papierosów, stwierdzono, że uczeń był pod wpływem alkoholu, przyjmował 

narkotyki, czy środki odurzające lub brał udział w bójce zagrażającej bezpieczeństwu 

uczestników lub konflikt z prawem.. 

(10 i więcej uwag negatywnych w tej kategorii) 

 

§ 122a. Ustalenia końcowe 

1. Wychowawca dokonuje oceny zachowania na koniec każdego półrocza, biorąc pod uwagę 

spostrzeżenia pozytywne, negatywne, frekwencję i inne zaistniałe fakty: np. udział w konkursach, 

zajęciach pozalekcyjnych, pochwały, czy nagany dyrektora.  

2. W pierwszym półroczu zdobyte przez ucznia punkty w kategoriach A, B, C, D, E, F 

wychowawca przelicza na ocenę zgodnie z tabelą: 

OCENA ZACHOWANIA LICZBA PUNKTÓW 

wzorowe 22 - 25 

bardzo dobre 18 - 21 

dobre 14 - 17 

poprawne 10 - 13 

nieodpowiednie 6 - 9 

naganne 0 - 5 

 



3. W drugim półroczu wychowawca analizuje spostrzeżenia, frekwencję itp. tylko z drugiego 

półrocza i bierze także pod uwagę ocenę z pierwszego półrocza według następujących zasad: 

a) Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń miał zachowanie wzorowe – dolicza uczniowi 3 punkty. 

b) Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń miał zachowanie bardzo dobre – dolicza uczniowi 

2 punkty. 

c) Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń miał zachowanie dobre – dolicza uczniowi 1 punkt. 

d) Jeżeli w pierwszym półroczu uczeń miał zachowanie poprawne i niżej  - nie dolicza uczniowi 

punktów. 

4. W drugim półroczu do zdobytych przez ucznia punktów w kategoriach A, B, C, D, E, F 

wychowawca dolicza punkty, o których mowa w punkcie 3 ustaleń końcowych, a następnie ich 

sumę przelicza na ocenę zgodnie z tabelą: 

OCENA ZACHOWANIA LICZBA PUNKTÓW 

wzorowe 25 - 28 

bardzo dobre 20 - 24 

dobre 16 - 19 

poprawne 11 - 15 

nieodpowiednie 7 - 10 

naganne 0 - 6 

 

5. Jeżeli uczeń w przynajmniej jednej kategorii narusza drastycznie określone zasady/ np. nagana 

dyrektora szkoły/, wychowawca ma obowiązek wystawić /po odpowiednim umotywowaniu/ 

zachowanie nieodpowiednie, nie biorąc pod uwagę liczby uzyskanych punktów 

w poszczególnych kategoriach. 

6. Jeśli uczeń w kilku kategoriach narusza drastycznie określone zasady oraz otrzymał naganę 

dyrektora szkoły, wychowawca ma obowiązek wystawić /po odpowiednim umotywowaniu/ 

zachowanie naganne, nie biorąc pod uwagę liczby uzyskanych punktów w poszczególnych 

kategoriach. 

7. Za wyjątkowo pozytywne zachowanie ucznia można wystawić uczniowi ocenę wyższą od tej, 

którą mógłby otrzymać zgodnie z ustaleniami końcowymi. Wychowawca uzasadnia wystawioną 

ocenę. 

§ 122b. Procedura ustalania oceny zachowania 

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym 

w rubryce „Ważne wydarzenia klasy”. 



2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, konsultuje z nauczycielami oraz z ocenianym 

uczniem (samoocena ucznia). 

3. Wychowawca informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych zachowania za pomocą dziennika 

elektronicznego. Uczeń powinien być poinformowany przez wychowawcę ustnie na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

4. Wychowawca jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania w terminie do 31 sierpnia 

każdego roku szkolnego dokumentacji w postaci opinii, notatek służbowych, umów zawartych 

z uczniem lub innych dokumentów, na podstawie których ustalił roczną klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od zakończenia zajęć 

edukacyjno – wychowawczych zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania oceny.  

6. Dyrektor szkoły analizuje zastrzeżenia pod kątem trybu jej ustalania. 

7. W ciągu trzech dni informuje ucznia (rodziców) o podjętej decyzji.  

8. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia powołuje komisję. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca klas, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

9. Komisja analizuje dokumentację wychowawcy klasy dotyczącą ustalania rocznych ocen 

klasyfikacyjnych zachowania oraz przestrzegania zapisów prawa dotyczących ustalania tej oceny. 

10. Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen. Protokół zawiera:  

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

11. Przewodniczący komisji niezwłocznie informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów) 

o wynikach pracy komisji. 

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej przez 

wychowawcę. 

 

 


