
Ocenę śródsemestralną, semestralną i końcoworoczną wystawia wychowawca według wymogów i kryteriów podanych 
przez MEN. Szkolny system oceniania z zachowania przyjmuje, iż oceną wyjściową jest ocena dobra.

Ocenę wzorową 
otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

KULTURA 
OSOBISTA 

•  zawsze  jest przykładem wysokiej kultury osobistej wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów
• nie otrzymał ani jednej uwagi zapisanej w zeszycie uwag
• nigdy nie używa wulgarnego słownictwa
• zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych 
• wykazuje tolerancję w stosunku do innych narodowości i poglądów
• okazuje szacunek innym osobom i jest otwarty na ich potrzeby 

STOSUNEK 
DO 

OBOWIĄZKÓW

• nigdy nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany (dopuszczalne spóźnienia usprawiedliwione)
• nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej
• dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – uczestniczy w pracy przynajmniej jednego koła zainteresowań
• z zaangażowaniem uczestniczy w procesie lekcyjnym, chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych
• podczas zajęć zachowuje się wzorowo

 POSTAWA 
SPOŁECZNA

•  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach
•  jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły i środowiska



Ocenę bardzo dobrą 

otrzymuje uczeń, który:

KULTURA 
OSOBISTA 

•  nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi
• ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie na uroczystościach szkolnych
• nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa
• wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,
• jest koleżeński, chętnie pomaga innym, 

 STOSUNEK 
DO 

OBOWIĄZKÓW

• usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin nieusprawiedliwionych
• punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszczalne usprawiedliwione spóźnienia)
• nie ma uwag w zeszycie uwag
• wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników szkoły
• dotrzymuje zobowiązań podjętych wobec nauczyciela

 POSTAWA 
SPOŁECZNA

•  bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,
• chętnie podejmuje się rozmaitych obowiązków związanych z codziennym życiem klasy i szkoły, sumiennie się z nich 

wywiązuje.



Ocenę dobrą 

otrzymuje uczeń, który:
 

KULTURA 
OSOBISTA 

• zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły
• jest otwarty na potrzeby innych ludzi 
• nie używa wulgarnego słownictwa
• dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób 

 STOSUNEK 
DO 

OBOWIĄZKÓW

• zazwyczaj nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany
• w semestrze ma nie więcej niż 6 spóźnień i 3 godziny nieusprawiedliwione
• stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków ucznia
• dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę swoich  możliwości 
• dobrze zachowuje się podczas zajęć
• sporadycznie otrzymuje upomnienia od nauczycieli

 

 POSTAWA 
SPOŁECZNA 

• stara się być aktywny społecznie

  



Ocenę poprawną 

otrzymuje uczeń, który:

KULTURA 
OSOBISTA 

• sporadycznie popada w konflikty z rówieśnikami
• zdarza mu się niestosownie odzywać do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
• w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób 

zrekompensował szkodę
• sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm współżycia w zbiorowości szkolnej
• zdarzające się uchybienia nie mają charakteru stałego i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, a uczeń wykazuje chęć 

poprawy i podejmuje wysiłek w celu zmiany postępowania 

 STOSUNEK
DO 

OBOWIĄZKÓW

• w semestrze ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień
• otrzymuje pisemne negatywne uwagi

 POSTAWA 
SPOŁECZNA

•  niechętnie bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,



Ocenę nieodpowiednią 
otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną

KULTURA 
OSOBISTA 

• często wykazuje brak kultury, bywa arogancki, wulgarny i konfliktowy
• ulega nałogowi nikotynizmu
• zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności
• łamie zasady kulturalnego zachowania

   

 STOSUNEK 
DO 

OBOWIĄZKÓW

• opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu 
dnia, ma w semestrze nie więcej niż 20 spóźnień

• wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych
• nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren szkoły lub oddalając się od grupy podczas 

wyjść poza teren szkoły
• otrzymał naganę od wychowawcy klasy
• zdarzyło mu się zniszczyć mienie szkoły lub prywatną własność
• odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczyciela
• nie pracuje na miarę swoich możliwości 

 POSTAWA 
SPOŁECZNA

• zazwyczaj nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem klasy i szkoły
• na ogół nie bierze udziału w imprezach i innych działaniach podejmowanych przez szkołę



Ocenę naganną 
otrzymuje uczeń, który:

KULTURA 
OSOBISTA 

• wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów
• znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie
• prowokuje bójki , brał udział w pobiciu, 
• kradł
• ulega nałogom – pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt
•  ze środkami odurzającymi
• rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego
• jest agresywnie nastawiony do otoczenia
• rozpowszechnia zdjęcia, montowane wypowiedzi lub oszczerstwa dotyczące nauczycieli, koleżanek, kolegów lub innych 

osób
• wniósł do budynku szkoły narzędzia lub materiały zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych
• sfałszował dokumenty szkolne lub podpis rodziców
• stale łamie zasady kulturalnego zachowania, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych

 STOSUNEK 
DO 

OBOWIĄZKÓW

• opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin, notorycznie spóźnia się na zajęcia
• otrzymał naganę dyrektora szkoły
• ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych
• działa w grupach nieformalnych o przestępczym charakterze, wchodzi w konflikt z prawem

 POSTAWA 
SPOŁECZNA

• notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących codziennego funkcjonowania klasy i szkoły
• dezorganizuje działania i imprezy szkolne



Inne nieuwzględnione w regulaminie negatywne zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez Radę Pedagogiczną.


