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1. OPISOWA OCENA  ZACHOWANIA
1.1.Koncepcja i kryteria
1.1.1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zachowania uwzględnia   w szczególności:

a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
 Sumiennie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.
 Jest systematyczny, obowiązkowy i punktualny.
 Utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 Przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
 Jest koleżeński i uczciwy w kontaktach międzyludzkich.
 Szanuje własność osobistą i społeczną.
 Potrafi opanować własne negatywne emocje, ujawniać swoje pozytywne.
 Jest tolerancyjny wobec innych, np. poglądów religijnych, wad rozwojowych, ułomności, 

narodowości.
c) Dbałość o honor i tradycję szkoły:
 Umie szanować symbole narodowe i zachowuje właściwą postawę na uroczystościach 

szkolnych i państwowych
 Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły
 Godnie reprezentuje klasę i szkołę na konkursach, imprezach szkolnych międzyszkolnych
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 Używa w mowie potocznej pięknego, polskiego języka.
  Stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników.
e) Dbałość o bezpieczeństwo własne i zdrowie własne oraz innych osób.
 Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 Pomaga młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym.
 Prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła.
f) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 Przestrzega zasad i norm funkcjonujących w grupie.
 Umie przyznać się do błędów i przeprosić.
g) Okazywanie szacunku innym osobom
 Uczeń okazuje szacunek innym osobom.
 Szanuje godność innych osób.
 Jest tolerancyjny.
 Otacza opieką młodszych i słabszych.

1.1.2. Opisową ocenę zachowania śródroczną i roczną wystawia wychowawca po konsultacjach z 
innymi nauczycielami  oraz w oparciu o punktowy system zachowania.
1.1.3  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 poradni specjalistycznej.
1.2 Motywacyjny system zachowania
1.2.1 Nauczyciel, za pożądane postawy, przyznaje uczniowi bonusy w postaci od 1 do  6 punktów, 
za niewłaściwe zachowanie przyznaje punkty karne w postaci od -1 do -6, które odnotowuje 
w dzienniku elektronicznym  w zakładce „zachowanie”.
1.2.2 Bieżące oceny z zachowania wystawia się w postaci punktów, które spełniają rolę 
monitorowania zachowania uczniów. Spełniają role informacyjną  i motywacyjną. Przyznane punkty



są komponentem pomocniczym przy wystawianiu opisowej oceny śródrocznej i rocznej.
 Liczba punktów POCHWAŁY

Od +1 pochwała zachowania (nauczyciel dodaje swój opis)

Do +6 aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska

Liczba punktów NAGANY

Od -1 nieprzygotowanie do zajęć

Od -1 niewłaściwe zachowanie (nauczyciel dodaje swój opis)

-6 ewidentne łamanie przyjętych zasad

1.2.3 Kryteria pochwał i nagan 
Liczba 
punktó
w

POCHWAŁY

Od +1 POCHWAŁA ZACHOWANIA (nauczyciel dodaje opis)

Wzorowe pełnienie dyżuru

Przynoszenie dodatkowych dydaktycznych materiałów na zajęcia

Właściwe  zachowanie w sytuacjach konfliktowych

Przestrzeganie zasad funkcjonowania w grupie

Zgodna  współpraca w grupie

Aktywność na zajęciach

AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KLASY, SZKOŁY, ŚRODOWISKA
(nauczyciel dodaje opis)

+1 Praca na rzecz klasy

Udział w konkursach klasowych

+2 Aktywny udział w akcjach charytatywnych

Udział w konkursach szkolnych

Praca na rzecz szkoły

+3 Udział w konkursach międzyszkolnych

Zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia w konkursach szkolnych

Praca na rzecz  środowiska

+4 Udział w konkursach rejonowych



+5 Udział w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich międzynarodowych

Sukcesy w konkursach międzyszkolnych

Aktywny udział w projektach

+6 Sukcesy w konkursach i turniejach na szczeblach rejonowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych

Sukcesy w projektach

Wolontariat, praca na rzecz schroniska dla zwierząt

Liczba 
punktó
w

NAGANY

Od -1 NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ (nauczyciel dodaje opis)

Od -1 NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE (nauczyciel dodaje opis)

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć

Uniemożliwianie pracy innym osobom

Przynoszenie odzieży wierzchniej na zajęcia zamiast pozostawienia jej w 
szatni

Przebywanie na holach podczas zajęć lekcyjnych, głośne zachowanie 
uniemożliwiające pracę innym

Wywoływanie u innych rówieśników negatywnych zachowań

Pozostawianie po sobie bałaganu, nie sprzątanie stanowiska pracy

Nie panowanie nad emocjami

Dokuczanie innym

Nie przestrzeganie zasad funkcjonowania w społeczności

Bez pozwolenia rusza cudze rzeczy

Inne (nauczyciel dodaje opis)

Od -3 Niszczenie dekoracji, gazetek

Niszczenie mienia szkolnego

Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrujących 
dźwięk i obraz bez zgody osoby zainteresowanej



Korzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych w celach 
prywatnych

Używanie wulgarnych słów

Inne (nauczyciel dodaje opis)

-6 EWIDENTNE ŁAMANIE PRZYJĘTYCH ZASAD (nauczyciel dodaje opis)

Stosowanie przemocy fizycznej

Używanie wulgarnych słów wobec drugich osób

Zagrażanie bezpieczeństwu i zdrowiu 

Samowolne oddalanie się od grupy z nauczycielem podczas zajęć, wyjść, 
wycieczek

Samowolne wychodzenie poza teren szkoły

1.3  Skala ocen semestralnych śródrocznych i rocznych z zachowania
OCENA SŁOWNA POZIOM 

ZACHOWANIA
KRYTERIA

Wzorowe zachowanie 6 Uczeń spełnia  wzorowo wszystkie 
kryteria zachowania oraz zdobywa 
pozytywne noty w systemie punktowym 
zachowania

Bardzo dobre zachowanie 5 Uczeń bardzo dobrze spełnia większość 
kryteriów zachowania. Dominują 
pozytywne noty punktowe

 Dobre zachowanie 4 Uczeń spełnia  większość kryteriów 
zachowania. Pojawiają się  pozytywne 
i sporadycznie negatywne  noty w 
systemie punktowym  zachowania.

Poprawne zachowanie 3 Uczeń stara się spełniać kryteria 
zachowania. Pozytywne i negatywne 
noty w systemie punktowym 
zachowania równoważą się.

Nieodpowiednie zachowanie 2 Uczeń  nie spełnia  niektórych kryteriów 
zachowania.  Noty negatywne 
przeważają w systemie punktowym 
zachowania.

Naganne zachowanie 1 Uczeń  nie spełnia  większości kryteriów 
zachowania. Noty negatywne 
przeważają w systemie punktowym 
zachowania. 


