
 

 

 

Regulamin oceny  zachowania uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum                                    

oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                   

w stopniu lekkim 

 

I. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, 

funkcjonowaniu  w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania, dbałości o honor i tradycje 

szkoły, dbałości o piękno mowy ojczystej, dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób. 

 

II. Ocenianie zachowania ucznia przeprowadza się dwa razy w roku - klasyfikacja  

śródroczna i klasyfikacja końcoworoczna. 

 

III. Ocenianie bieżące odbywa się poprzez odnotowywanie przez nauczycieli w zeszycie 

pochwał i uwag załączonym do dziennika lekcyjnego spostrzeżeń o pozytywnych                  

i negatywnych przejawach zachowania ucznia w oparciu o przyjęte szczegółowe 

kryteria oceny zachowania i zawarty z uczniami kontrakt.  Po zakończeniu roku 

szkolnego ww. zeszyty są niszczone. 

 

IV. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców /  opiekunów o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten należy odnotować 

w dzienniku lekcyjnym. 

 

V. Przewidywaną śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ustala 

wychowawca klasy na ostatniej godzinie z wychowawcą nie później niż na dwa 

tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając :  

 

a) samoocenę ucznia, 

b) ocenę koleżeńską, 

c) opinie nauczycieli i pracowników placówki, 

d) informacje o zachowaniu ucznia na wszystkich zajęciach oraz zajęciach praktycznej 

nauki zawodu, 

e) spostrzeżenia odnotowane w zeszycie pochwał i uwag, 

f) frekwencję, 

g) podejmowanie przez ucznia starań w celu poprawy swojego zachowania. 

 

 

VI. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali : 

 

a)    wzorowe         ( wz )          

 

b)    bardzo dobre    ( bdb )         

 

c)    dobre     ( db )                   

 



d)    poprawne     ( pop )             

 

e)    nieodpowiednie       ( ndp )   

 

f)    naganne       ( ng )        

 

VII. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

 

VIII. Ocenę zachowania ustala się na podstawie następujących kryteriów : 

 

 

Kryteria szczegółowe oceny zachowania ucznia 

 

Ocena wzorowa 

 

1.Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne - wzór (nie spóźnia się,  zawsze jest 

przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba                     

o estetykę stroju), wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i poza -

lekcyjnych, bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych  

i osiąga w nich sukcesy. 

 

2.Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego, 

troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu, przestrzega 

norm współżycia społecznego w szkole i poza nią, chętnie udziela pomocy słabszym, jest 

inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły. 

 

3.Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych  

z tradycjami szkoły - godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami. 

Zawsze posiada strój galowy. 

 

4.Wyróżnia się kulturą języka ojczystego, nie używa nigdy wulgarnego słownictwa. 

 

5.Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole 

(podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych). Troszczy się                        

o zdrowie kolegów, pomaga innym w zwalczaniu nałogów. 

 

6.Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy. Zawsze pamięta, że 

niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego zachowania              

i ubioru. 

 

7.Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów 

oraz wszystkich pracowników szkoły, każdorazowo jest ubrany i zadbany stosownie do 

okoliczności.  

  

Ocena bardzo dobra 

 

1.Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, 

brak nieuzasadnionych spóźnień. 

 



2.Czynnie uczestniczy w życiu klasowym, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, 

chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły. 

 

3.Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych  

z tradycjami szkoły, godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycją. 

posiada strój galowy. 

 

4.Dba o kulturę języka ojczystego, ton i formę swojej wypowiedzi, nie wyraża się 

wulgarnie. 

 

5.Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, 

wycieczek i zawodów sportowych). nie ulega nałogom i nie namawia innych, dba                        

o zdrowie i swój wygląd. 

 

6.Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy, zawsze pamięta, ze niektóre 

szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego zachowania i ubioru. 

 

7.Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, 

wszystkich pracowników szkoły i dorosłych. Jest stosownie ubrany i dba o higienę 

osobistą. 

  

Ocena dobra 

 

1.Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych                  

i stara się być aktywny, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa 

ucznia do określonej liczby nie przygotowań wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu. 

 

2.Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, troszczy się o mienie szkolne                         

i pozaszkolne.  

 

3.Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych  

z tradycjami szkoły, posiada strój galowy, godnie reprezentuje szkołę. 

 

4.Poprawnie posługuje się mową ojczystą, unika wulgaryzmów. 

 

5.Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób  

i miejsce spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych). nie ulega nałogom, 

wystrzega się szkodliwych nawyków. 

 

6.Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny. 

 

7.Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym, dba o wygląd                    

i higienę. 

  

Ocena poprawna 

 

1.Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości, uczestniczy                      

w zajęciach lekcyjnych, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa 

ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu. 

 



2.Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne                                  

i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać. 

3.Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły, stara się 

ubierać na galowo. 

 

4.Kultura języka czasem budzi zastrzeżenia ale środki zaradcze przynoszą oczekiwane 

efekty. 

 

5.Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, 

wycieczek imprez i zawodów sportowych, zdarzają mu się zachowania niepożądane. 

 

6.Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy. Wymaga zwracania 

uwagi na przestrzegania regulaminu. 

 

7.Zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad. Na 

ogół jest odpowiednio ubrany i dba o higienę osobistą. 

  

 Ocena nieodpowiednia 

 

1.Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce, często nieprzygotowany do 

lekcji, z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje, ma trudności                             

z właściwym zachowaniem się na lekcji. 

 

2.Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne. 

 

3.Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły. Najczęściej nie posiada stroju 

galowego. 

 

4.Nie dba o kulturę języka ojczystego. W wypowiedziach stosuje wulgaryzmy, 

pretensjonalny, niegrzeczny ton. 

 

5.Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na nie siebie i innych. Stosuje 

szkodliwe używki 

 

6.Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia 

społecznego w szkole i poza nią. Nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych środków 

zaradczych. 

 

7.Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym. ma negatywny 

wpływ na innych , nie dba o wygląd i higienę osobistą. 

  

Ocena naganna 

 

1.Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, zupełny brak zainteresowania nauką, 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego, umyślnie 

spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary). 

 

2.Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej, dewastuje i niszczy 

mienie szkolne i społeczne, jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów. 

 



3.Lekceważy tradycje i honor szkoły. Nie nosi stroju galowego podczas uroczystości. 

 

4.Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego. Nagminnie używa 

wulgarnych słów i gestów, stosuje arogancki ton wypowiedzi. 

 

5.Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym 

oraz ulega nałogom. 

 

6.Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca 

winę na innych, przywłaszcza cudze mienie. 

 

7.Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec 

nich lekceważąco. Rażąco nie dba o wygląd i higienę osobistą. 

 

 

IX. Na ostatnich  w danych miesiącach zajęciach z wychowawcą, wychowawca wstawia do 

dziennika lekcyjnego ocenę cząstkową zachowania ( za dany miesiąc ) uwzględniając 

punkt  V ( a-g ) informując równocześnie ucznia / rodzica  /opiekuna ( osobiście, 

telefonicznie, pisemnie, mailowo ) i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym. 

 

X. Wychowawca klasy decyduje o przyznaniu wyróżnień, nagród oraz zastosowaniu kar 

zgodnie z ustaloną gradacją nagród ( dodatkowych przywilejów ) i kar ( konsekwencji 

negatywnych )  a wnioskuje pisemnie do dyrektora Ośrodka o oficjalne wyrażenie  

dezaprobaty ( nagany dyrektora). 

 

XI. Gdy uczeń    otrzymał :  

 

 1 ocenę naganną - otrzymuje upomnienie wychowawcy na forum klasy, 

 2 oceny naganne - otrzymuje upomnienie wychowawcy na forum klasy                     

i  ten fakt zostaje odnotowany w dzienniku, 

 3 oceny naganne - otrzymuje ustne upomnienie dyrektora  Ośrodka wobec 

klasy, 

 4 oceny naganne - otrzymuje ustne upomnienie dyrektora  Ośrodka wobec 

klasy,  z wpisem do dziennika zajęć, 

 5 ocen nagannych otrzymuje ustne upomnienie dyrektora  Ośrodka wobec 

społeczności szkolnej Ośrodka  z wpisem do dziennika zajęć oraz pisemnym 

poinformowaniem rodziców, 

 6 ocen nagannych  wyjaśnia swoje zachowanie w obecności rodzica/opiekuna 

na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego, na który zostaje skierowany na 

pisemny wniosek wychowawcy klasy,   

 7 ocen nagannych  otrzymuje zakaz udziału w wycieczce klasowej, zespołowej 

lub innych zajęciach wyjazdowych na wniosek wychowawcy klasy, 

  8 ocen nagannych - otrzymuje naganę Dyrektora Ośrodka                                 

z poinformowaniem rodziców/opiekunów. 

 

W razie rażącego naruszenia regulaminu zachowania wychowawca klasy może                     

w trybie pilnym wnioskować pisemnie o zwołanie posiedzenia Zespołu 

Wychowawczego. 

 

 



 

 

        XII. Gdy uczeń    otrzymał :  

 

                  

 1 ocenę wzorową - otrzymuje pochwałę wychowawcy na forum klasy, 

 2 oceny wzorowe - otrzymuje pochwałę wychowawcy na forum klasy                     

i  ten fakt zostaje odnotowany w dzienniku, 

 3 oceny wzorowe - otrzymuje ustną pochwałę dyrektora   wobec klasy, 

 4 oceny wzorowe - otrzymuje ustną pochwałę dyrektora  wobec klasy,                           

z wpisem do dziennika zajęć, 

 5 ocen wzorowych otrzymuje dyplom uznania, 

 6 ocen wzorowych - otrzymuje list pochwalny ( gratulacyjny ) do 

rodziców/opiekunów,  

 7 ocen wzorowych - otrzymuje przywilej wpisania do „Złotej księgi uczniów”, 

  8 ocen wzorowych - otrzymuje  upominek ( nagrodę rzeczową ). 

 

XIII. Wychowawca  jest zobowiązany omówić i ustalić oceny śródroczne i końcowo- 

roczne z uczniami swojej klasy. W celu ustalenia jak najbardziej obiektywnej i pełnej 

oceny zachowania ucznia, wskazane jest by wychowawca zasięgnął opinii w tej 

sprawie u członków zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

XIV. Rodzice / opiekunowie  mają prawo do zapoznania się z wpisami                                

o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania  oraz do uzyskania wyjaśnień 

dotyczących zdarzeń tam odnotowanych i mogą zwrócić się do wychowawcy                        

o uwzględnienie dodatkowych okoliczności dotyczących zachowania ich dziecka.  
 

XV. Na wniosek ucznia/rodzica/opiekuna wychowawca ustalający ocenę zachowania 

powinien ją krótko uzasadnić w formie ustnej. 

 

XVI. Uzasadnienie obniżonych ocen zachowania znajduje się w śródrocznym                        

i końcoworocznym sprawozdaniu wychowawcy klasy. 

 

XVII. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie    mogą zgłosić zastrzeżenia do  dyrektora, 

jeżeli uznają, że końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

zgłasza się od dnia ustalenia końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

XVIII. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

zachowania ucznia. 

 

XIX. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca 

przedstawia ją do zatwierdzenia podczas posiedzenia rady pedagogicznej. 


