Załącznik nr 2
ANEKS DO WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA
KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 wypełnianie obowiązków ucznia,
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 dbałość o dobre imię i tradycje szkoły,
 dbałość o piękno ojczystego języka,
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 kulturalne zachowanie w szkole,
 okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania odzwierciedla sposób
funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz stopień
przestrzegania przez niego zasad współżycia społecznego, a także ogólnie przyjętych norm
etycznych.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię
członków rady pedagogicznej, samorządu klasowego oraz ocenianego ucznia.
5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się 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
poradni specjalistycznej.
6. Ocena zachowania, ustalona przez wychowawcę w oparciu o proponowane kryteria, jest
ostateczna.
7. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny klasyfikacyjnej zachowania:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie poniższe kryteria oraz
przynajmniej jedno kryterium dodatkowe.
Kryteria obowiązkowe
 Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.
 Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły,
rówieśnikom i rodzicom.
 Jego zachowanie cechuje koleżeńskość, uczciwość, prawdomówność, wrażliwość wobec
drugiego człowieka.
 Nie używa wulgaryzmów takich jak: obraźliwe słowa, gesty, mimika twarzy.
 Dba o czystość i porządek na terenie szkoły.
 Szanuje mienie szkoły, własne i innych osób.
 W semestrze może mieć do 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności
 Zawsze na terenie szkoły nosi obuwie na zmianę.
 Strój jest estetyczny, czysty dostosowany do chwili i miejsca, w jakim uczeń się znajduje.
 Nie opuszcza zajęć szkolnych, nie spóźnia się. Wyjątek stanowią obiektywne nagłe wypadki
życiowe. Długotrwałe nieobecności (choroby) potwierdzone są zaświadczeniem lekarskim.
 Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne. Jego zachowanie cechuje tolerancja.






W czasie uroczystości organizowanych przez szkołę swoim zachowaniem i strojem godnie
ją reprezentuje.
Dba o zdrowie i higienę swoją, nie sięga po używki: narkotyki, papierosy, alkohol i inne
substancje szkodliwe.
Zawsze jest przygotowany do lekcji, nosi podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, strój
gimnastyczny.
Nie używa telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie poniższe kryteria
oraz przynajmniej jedno kryterium dodatkowe.
Kryteria obowiązkowe
 Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.
 Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły,
rówieśnikom i rodzicom.
 Jego zachowanie cechuje koleżeńskość, uczciwość, prawdomówność, wrażliwość wobec
drugiego człowieka.
 Nie używa wulgaryzmów takich jak: obraźliwe słowa, gesty, mimika twarzy.
 Dba o czystość i porządek na terenie szkoły.
 Szanuje mienie szkoły własne i innych osób.
 Zawsze na terenie szkoły nosi obuwie na zmianę.
 Jego strój jest estetyczny czysty, niewyzywający.
 W semestrze może mieć do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności. Długotrwałe
nieobecności (choroby) potwierdzone są zaświadczeniem lekarskim.
 Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne. Jego zachowanie cechuje tolerancja.
 W czasie uroczystości organizowanych przez szkołę swoim zachowaniem i strojem godnie
ją reprezentuje.
 Dba o zdrowie i higienę swoją, nie sięga po używki: narkotyki, papierosy, alkohol i inne
substancje szkodliwe.
 Zawsze jest przygotowany do lekcji, nosi podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, strój
gimnastyczny.
 Nie używa telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie poniższe kryteria oraz
przynajmniej jedno kryterium dodatkowe.
Kryteria obowiązkowe
 Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.
 Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły,
rówieśnikom i rodzicom.
 Jego zachowanie cechuje koleżeńskość, uczciwość, prawdomówność, wrażliwość wobec
drugiego człowieka.
 Nie używa wulgaryzmów takich jak: obraźliwe słowa, gesty, mimika twarzy.
 Dba o czystość i porządek na terenie szkoły.
 Szanuje mienie szkoły własne i innych osób.
 Zawsze na terenie szkoły nosi obuwie na zmianę.
 Nosi strój estetyczny, czysty, niewyzywający.
 W semestrze może mieć do 15 godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności. Długotrwałe
nieobecności (choroby) potwierdzone są zaświadczeniem lekarskim.
 Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne. Jego zachowanie cechuje tolerancja.





W czasie uroczystości organizowanych przez szkołę swoim zachowaniem i strojem godnie
ją reprezentuje.
Dba o zdrowie i higienę swoją, nie sięga po używki: narkotyki, papierosy, alkohol i inne
substancje szkodliwe.
Nie używa telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych.

Ocenę poprawną uczeń otrzymuje, jeśli:
 Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.
 W semestrze może mieć do 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej.
 Sporadycznie nie zmienia obuwia.
 Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne
 Reaguje w sposób odpowiedni na uwagi wychowawcy, dyrektora i innych pracowników
szkoły. Przyznaje się do złych zachowań i ze skruchą przeprasza.
 Unika bójek i konfliktów.
 Wykazuje bierną postawę wobec konieczności doskonalenia i uzupełnienia własnej wiedzy.
Sporadycznie korzysta z zajęć dodatkowych wspomagających proces dydaktyczny.
 Nie wchodzi w konflikt z prawem.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie dotyczy przynajmniej jednego
z punktów:
 Opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia - liczba godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze do 25.
 Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych pracowników.
 Świadomie fałszuje podpisy, oceny, dokumenty.
 Na terenie szkoły i w miejscach publicznych pali papierosy.
 Nie przestrzega norm dobrego zachowania w czasie lekcji, przerw i innych zajęć
odbywających się pod kontrolą szkoły( wycieczki, biwaki, rajdy).
 Celowo zakłóca spokój w czasie zajęć szkolnych.
 Nie wchodzi w konflikt z prawem, mimo iż zdarzają mu się zachowania agresywne.
 Na terenie szkoły nagminnie nie zmienia obuwia.
 W trakcie zajęć szkolnych nie wypełnia poleceń nauczyciela.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie dotyczy przynajmniej jednego z punktów:
 Liczba jego godzin nieusprawiedliwionych w semestrze przekracza tygodniowy wymiar
zajęć w danej klasie.
 Wchodzi w konflikt z prawem.
 Prowokuje i bierze udział w bójkach i kradzieżach w szkole.
 Niszczy sprzęty szkolne i będące własnością nauczycieli, rówieśników i pracowników
szkoły.
 Nie szanuje symboli narodowych, religijnych i szkolnych jest nietolerancyjny.
 Na terenie szkoły posiada lub spożywa alkohol, narkotyki lub inne substancje odurzające.
 Używa wulgarnych słów, wyrażeń, gestów.
 Rozprowadza wśród rówieśników treści o charakterze pornograficznym.
 Lekceważy polecenia nauczyciela, dezorganizuje tok lekcji.
 Stosuje agresję fizyczną i słowną, zastraszanie.
 Posiada przedmioty zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych osób.
Kryteria dodatkowe
 W trakcie każdego semestru uczeń wielokrotnie inicjuje, organizuje bądź wykonuje prace
społeczne na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.








Bierze aktywny udział w akcjach środowiskowych (wolontariat, krwiodawstwo, akcje
charytatywne)
Reprezentuje szkołę lub klasę w olimpiadach przedmiotowych szczebla powiatowego,
zawodach sportowych organizowanych przez gminę, powiat.
Bierze aktywny udział w szkolnych lub międzyszkolnych imprezach, konkursach
i zawodach sportowych.
Aktywnie działa w samorządzie klasowym, bądź uczniowskim, klubach i organizacjach
Posiada 100% frekwencję w ciągu semestru lub roku szkolnego.
Udziela pomocy koleżankom i kolegom z klasy w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Ustalanie oceny zachowania ucznia dokonuje się w następującym trybie:
 Ocenę ustala wychowawca klasy co najmniej tydzień przed klasyfikacyjną radą
pedagogiczną, uwzględniając sytuację życiową ucznia, opinię zespołu klasowego, zespołu
nauczycieli uczących w danej klasie, notatek o pozytywnych bądź też negatywnych
zachowaniach ucznia zapisanych w dzienniku lekcyjnym, samego ucznia
oraz
pracowników szkoły.
 Podczas ustalania oceny zachowania rozpatrywane są szczegółowo obowiązkowe
i dodatkowe kryteria oceny zachowania ucznia, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny
zachowania mimo liczby godzin nieusprawiedliwionych przekraczających możliwości
wystawienia danej oceny.
Tryb odwoławczy
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Jeżeli zastrzeżenie wnosi uczeń niepełnoletni to musi ono być potwierdzone podpisem
rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
zarządzeniem powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji,
b) pedagog ,
c) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,
d) wychowawca klasy,
e) rzecznik praw ucznia,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
 skład komisji,
 termin posiedzenia,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

