
Ocena zachowania uczniów klas IV-VIII  

w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie 
 

Podstawa prawna:  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) 

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 
szkoły. 
 

Ocenie zachowania podlegają następujące elementy: 
 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:
 aktywność społeczna,
 stosunek do obowiązków szkolnych;
 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:



 kultura osobista,
 dbanie o zdrowie swoje i innych,
 udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 dbałość o honor i tradycje szkoły;
 dbałość o piękno mowy ojczystej;
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 okazywanie szacunku innym osobom;
 dbałość o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju obowiązującego w 

szkole – obowiązujący strój szkolny, odpowiednia długość bluzek zakrywająca 
brzuch i plecy, długość spódnic do kolana, brak makijażu, manicure;

 postawę i kulturę osobistą – w bliskim i dalszym otoczeniu, a także w świecie 
wirtualnym.

 

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi. 
 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 4-7: 



Zachowanie: Ocenę otrzymuje uczeń, który:  
 wzorowo wypełnia obowiązki szkolne; 
 rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia; 
 osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa

w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.; 
systematycznie ipunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;  

 bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu 
uczniowskiego, w kołach zainteresowań;  

Wzorowe godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach 
szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i 
środowiska itp.); 

(wz) 
 

 dba o honor i tradycje szkoły; 

 jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 
 nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa; 
 uczeń, który ma w ciągu semestru ponad 5 spóźnień lub więcej niż3 

godziny nieusprawiedliwione nie może otrzymać oceny wzorowej z 
zachowania. 

 

 

 bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 
 bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zadań; 
 nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa; 
 jest uczciwy i sumienny; 
 bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, konkursach itp.;  

Bardzo dobre 
dba o honor i tradycje szkoły; 

dba o piękno mowy ojczystej; 
(bdb) 

uczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do 
pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża się wulgarnie, 
nie może mieć oceny bardzo dobrej z zachowania; 

 

 

 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
 uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 7 spóźnień lubponad 

10 godzin nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny bardzo 
dobrej lub wyższej z zachowania; 

 

 

 dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 
 jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań; 
 bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, konkursach itp.;  

Dobre nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa; 
(db) uczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 7 spóźnień lub ponad 

20 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny dobrej lub 
wyższej z zachowania; 

 

 

 okazuje szacunek innym osobom; 
 postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
 zasadniczo przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku 

drobnego jego naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje 
postępowanie; 

 

 

Poprawne nie ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze; 
(popr) nie angażuje się w życie klasy, środowiska; 

 nie ulega nałogom; 
 uczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do 

pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża się wulgarnie,  
 



 nie reaguje na uwagi dorosłych nie może mieć oceny poprawnej lub 
wyższej z zachowania;  

 bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły; 
 uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; 
 prezentuje aspołeczną postawę wobec szkoły i środowiska; 

Nieodpowiednie zachowuje się niekulturalnie; 

(ndp) nie okazuje szacunku innym osobom; 
 naraża na niebezpieczeństwo zdrowie swoje i innych; 
 nie przestrzega kultury słowa; 
 nie szanuje mienia publicznego. 
 nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły; 
 ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów; 
 niszczy mienie szkolne i mienie prywatne; 

Naganne 
nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje); 
jest wulgarny i aroganckiwobec kolegów i osób dorosłych. 

(nag) 
 

swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów; 
 jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie 

szkoły i poza nią;  

 uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą 
żadnego pozytywnego skutku.  

 


 

Uczeń korzystający ze sprzętu elektronicznego, który nie jest własnością szkoły, może 
mieć obniżoną ocenę z zachowania. 

 

Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny 
zachowania uczniów: 

 kryteria przyznawania punktów dodatnich i ujemnych;
 stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych;

 sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków;
 wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce;
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy;

 dbałość o podręczniki i pomoce szkolne;
 poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły;
 stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego;
 wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie;

 podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym;
 inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, 

szkoły środowiska;
 przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną;

 umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki;
 umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi;
 udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów;
 stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych;

 uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło;
 sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych;



 dbałość o kulturę słowa, w wypowiedziach ustnych i pisemnych, w 
tym umieszczanych w Internecie;

 zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej;
dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innymw 

rezygnacji z nałogów; 
 dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.

 

Uczeń, który w niewłaściwy sposób korzysta z Internetu, zamieszcza w nim rzeczy 
szkodzące jemu i innym – może mieć obniżoną ocenę z zachowania. 
 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ucznia posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, 
uczęszczającego do szkoły, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i 
niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe – są ocenami opisowymi. 
 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
 oceny z zajęć edukacyjnych,
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii: 

 nauczycieli uczących ucznia;
 uczniów danej klasy;

 ocenianego ucznia;
 wychowawca klasy może uwzględnić opinię innych pracowników szkoły.

 

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i 
formie określonych w statucie szkoły. 
 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą 
uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, 
jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania. 
 

Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia ma 
obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny. 



Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie 
proponowanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania. 
 

Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne 
rozpatrzenie oceny zachowania. 
 

Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 3 dni od powiadomienia 
rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej przez wychowawcę ocenie zachowania. 
 

Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:  
 Rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym w 

Statucie Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNUCEF w Szczecinie wszystkie 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym.  

 Uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę.
 Uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych.
Uczeń  spełnia  wymagania  na  ocenę,  o  którą  się  ubiega,  ujęte  

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania uczniów. 
1. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin 

rozmowy wyjaśniającej.  
2. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej.  
3. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do 

rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie 
oceny zachowania.  

4. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze 
obserwatorów: przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, rodzica/opiekuna 
prawnego danego ucznia, przedstawiciela samorządu klasowego.  

5. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć 
pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. Po 
rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, który 
zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, 
uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, 
podpisy osób biorących udział w rozmowie.  

6. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 
7. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

 

Punktowa skala ocen z zachowania:  

 wzorowe – 250 pkt. i powyżej,
 bardzo dobre – 200 – 249 pkt.,
 dobre – 150 – 199 pkt.
 poprawne – 80 – 149 pkt.
 nieodpowiednie – 0 - 79 pkt.
 naganne – poniżej 0 pkt.



KRYTERIA:  
 

PUNKTY DODATNIE – Uczeń może uzyskać punkty za: 
 

KONKURSY 

Udział w konkursach międzyszkolnych 
I miejsce – 15 pkt 
II miejsce – 10 pkt 

 III miejsce – 5 pkt 
Udział w konkursach szkolnych (I-III miejsce) 5 pkt 

ZAWODY SPORTOWE – punktowane miejsca na podium Miejsca I - III 
Zawody szkolne 5 pkt 
Zawody miejskie 5 pkt 
Zawody rejonowe 10 pkt 
Zawody wojewódzkie 15 pkt 
Zawody krajowe 20 pkt 

ZAJĘCIA DODATKOWE – punktowane raz w semestrze 
Systematyczne uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań, w zajęciach 
dodatkowych; co najmniej 80% obecności. 

10 pkt 
 

Nauczyciel prowadzący zajęcia jednorazowo może nagradzać ucznia za 
systematyczne uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. 

2 pkt 
 

PRACA NA RZECZ SZKOŁY  

Pomoc przy organizacji imprez szkolnych 10 pkt 
Reprezentowanie szkoły w imprezach międzyszkolnych i miejskich 10 pkt 
Bezinteresowna działalność na rzecz innego człowieka, pomoc koleżeńska, 
wolontariat. 

10 pkt 
 

Aktywna praca w samorządzie uczniowskim 10 pkt 

PRACA NA RZECZ KLASY  

Aktywna praca w samorządzie klasowym 5 pkt 
Wzbogacanie klasy w elementy dekoracyjne, wykonywanie gazetek lub 
innych pomocy dydaktycznych 

5 pkt 
 

Pomoc w organizacji imprez klasowych 5 pkt 

FREKWENCJA – punktowana raz w semestrze  

100% - 98% 25 pkt 
Punktualność 15 pkt 

INNE  

Przygotowanie do zajęć raz w semestrze 10 pkt 
Wzorowa postawa, kultura osobista 5 pkt 
Premia za brak punktów ujemnych raz w semestrze. 20 pkt 
Premia ustalona przez nauczyciela, wychowawcę. 1- 10 pkt 



 

PUNKTY UJEMNE – Uczeń może stracić punkty za: 
 

Spóźnianie się na lekcje. 2 pkt za spóźnienie 
Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji lub przerw, ucieczki 
z lekcji. 

20 pkt 
 

Przeszkadzanie na lekcji. 5 pkt 
Ignorowanie poleceń nauczyciela. 10 pkt 
Aroganckie odzywanie się do nauczyciela oraz innych pracowników szkoły. 15 pkt 
Bieganie, zagrażanie bezpieczeństwu na przerwach, przebywanie 
w niedozwolonych miejscach. 

5 pkt każdorazowo 
 

Ubliżanie kolegom i koleżankom, zaczepianie słowne lub fizyczne. 15 pkt 
Wulgarne słownictwo. 15 pkt 
Niewłaściwe zachowanie w szkole i poza terenem szkoły. 10 pkt 
Bójka, bójka pozorowana. 30 pkt 
Niszczenie sprzętu szkolnego, dewastacja. 30 pkt 
Niszczenie rzeczy będących własnością innych osób. 30 pkt 
Kradzieże. 30 pkt 
Chuligańskie wybryki (pobicia, znęcanie się nad słabszym, wyłudzanie, 
zastraszanie itp.). 

30 pkt 
 

Oszukiwanie podczas sprawdzianów pisemnych, odpisywanie zadań 
domowych, plagiat. 

10 pkt 
 

Nieprzestrzeganie dress-codu obowiązującego w szkole (wyzywający 
makijaż, niestosowny strój, dodatkowy kolczyk itp.). 

10 pkt 
 

Brak stroju galowego. 10 pkt 
Niewyłączny podczas lekcji telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki na lekcji 
lub przerwie. 

5 pkt 

Korzystanie z telefonu komórkowego, odtwarzacza muzyki podczas lekcji. 10 pkt 
Brak przygotowania do lekcji, każdorazowo. 2 pkt 
Odmowa pracy na lekcji. 10 pkt 
Zaśmiecanie otoczenia w klasie i na korytarzu. 3 pkt 
Nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego 25 pkt 
Fałszowanie usprawiedliwień, podpisów rodzica. 15 pkt 
Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody właściciela. 30 pkt 
Fotografowanie, filmowanie bez zgody. 30 pkt 
Nagana Dyrektora. 50 pkt 
Nagana Wychowawcy. 40 pkt 
Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi oraz substancji niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 

30 pkt 

Palenie i/lub udostępnianie wyrobów tytoniowych i papierosów 
elektronicznych. 

40 pkt 

 

8. Uczeń otrzymuje na początku każdego semestru kredyt zaufania w wysokości 
150 punktów, co odpowiada dobrej ocenie z zachowania (dolna granica punktów 
przewidziana dla tej oceny).  

9. Wychowawca, nauczyciel na lekcji, nauczyciel pełniący dyżur na przerwie za każdą 
wymienioną w tabeli czynność ma prawo dodać lub odjąć uczniowi odpowiednią liczbę 
punktów i zapisuje w odpowiednim zeszycie dołączonym do dziennika klasy.  

10. Pod koniec semestru wychowawca sumuje punkty w celu umotywowania oceny. 
11. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o:  
 kryteriach oceniania zachowania,



 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania.




