
REGULAMIN  OCENIANIA  ZACHOWANIA 

w Szkole Podstawowej w Bąkowie 
 

    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez uczniów zasad  współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły, który uwzględnia przepisy Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku ( poz. 1534). 

                                                                                                                                    

I 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową. 

3. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala 

się według następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne;  

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 

 

II Ustala się kryteria oceniania zachowania dla klas I – III  stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu oraz załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

III Obowiązuje następujący tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania: 

1. W klasach I – III nauczyciel na bieżąco ocenia spełnianie przez uczniów ich powinności, 

formułując opisową ocenę semestralną i roczną. 

2. Na podstawie własnych obserwacji oraz po zasięgnięciu opinii u nauczycieli i uczniów 

wychowawca wystawia śródroczną lub roczną ocenę w klasach IV – VIII według skali ( I 

pkt. 3).  

3. Przed wystawieniem oceny nauczyciel powinien: 

a) zaproponować uczniowi ocenę i uzasadnić ją; 

b) poprosić ucznia o dokonanie samooceny; 

c) wysłuchać opinii zespołu klasowego. 

 

IV 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. 

 

V Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 



VI Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, ze śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

do oceny rocznej mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

VII Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń do ustalonej śródrocznej i rocznej oceny 

zachowania znajduje się w Statucie Szkoły. 

 

VIII Niniejszy regulamin wraz z załącznikami po zaopiniowaniu przez rodziców został 

uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kryteria oceniania zachowania uczniów klas I – III 

 

Uczeń powinien: 

 

1. Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne: 

a) przygotować się do zajęć, 

b) być punktualny, 

c) aktywny na zajęciach, 

d) przestrzegać  zasad przyjętych przez szkołę, 

e) grzecznie zachowywać się podczas zajęć szkolnych  ( nie przeszkadzać), 

f) wywiązywać się z obowiązków dyżurnego, 

g)usprawiedliwiać nieobecności 

h) realizować podjęte zobowiązania,                                                              

i) brać udział w zawodach sportowych, konkursach, 

j) wykonywać prace na rzecz klasy i szkoły. 

 

2. Prezentować swoim zachowaniem kulturę osobistą: 

a) zgodnie współpracować z zespołem, 

b) szanować innych, 

c) być uprzejmy i kulturalny na co dzień, 

d) wypowiadać się w sposób kulturalny (nie używać wulgarnych słów) 

e) służyć pomocą potrzebującym. 

 

3. Dbać o bezpieczeństwo i higienę: 

a) na korytarzu nie hałasować i nie biegać, 

b) względem rówieśników zachowywać się bezpiecznie (nie zaczepiać, nie wszczynać bójek, 

przeciwstawiać się brutalności, nie dokuczać), 

c) podczas zajęć szkolnych, sportowych, spacerów, i wycieczek unikać niebezpiecznych 

zachowań ( aby nie narazić siebie i nikogo na niebezpieczeństwo), 

d) dbać o porządek i estetykę wokół siebie, 

e) szanować sprzęt szkolny, własny i należący do innych, 

f) dbać o higienę osobistą, strój i obuwie. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ocenianie zachowania uczniów klas IV – VIII 

 

 Stosunek do obowiązków 

szkolnych 

Kultura osobista Aktywność społeczna 

Ocena wzorowa Jest zawsze solidnie i starannie 

przygotowany do lekcji. 

Jest wzorem dla innych. 

Systematycznie i punktualnie 

uczęszcza na zajęcia szkolne, a 

wszystkie nieobecności są 

usprawiedliwione.  

Dopuszcza się 3 spóźnienia w 

ciągu semestru. 

 

Zawsze godnie i kulturalnie  

zachowuje się w szkole i poza 

nią. 

Z szacunkiem i kulturą osobistą 

odnosi się do nauczycieli, 

pracowników szkoły,  koleżanek 

i kolegów. 

Zawsze dba o honor i tradycje 

szkolne 

Wyróżnia się kulturą osobistą i 

dbałością o piękno mowy 

ojczystej. Okazuje szacunek 

pracownikom szkoły i kolegom. 

Dba o zdrowie, higienę osobistą, 

porządek, ład  w szkole i 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

Chętnie bierze udział w 

konkursach, akademiach , 

zawodach sportowych, z 

zaangażowaniem udziela się 

w organizacjach 

uczniowskich. 

Z własnej inicjatywy 

planuje i wykonuje prace na 

rzecz klasy, szkoły 

Pobudza do aktywności 

innych 

Ocena bardzo 

dobra 

Jest pilny , systematycznie 

przygotowuje się do zajęć 

szkolnych, jest aktywny. 

Jest punktualny, w terminie 

usprawiedliwia nieobecności . 

Przestrzega reguł ustalonych 

przez wychowawcę, nauczycieli, 

dyrekcję. 

Dopuszcza się do 3 godzin 

nieusprawiedliwionych 

Zdarzają mu się sporadyczne 

spóźnienia. 

Zachowuje się godnie i 

kulturalnie w szkole i poza nią. 

Z szacunkiem i kulturą osobistą 

odnosi się do nauczycieli, 

pracowników szkoły,  koleżanek 

i kolegów. 

Dba o honor i tradycje szkoły. 

Cechuje go kultura osobista. 

Okazuje szacunek  pracownikom 

szkoły i kolegom. 

Dba o zdrowie ,kulturę osobistą  

i porządek w szkole. 

Uczestniczy w konkursach, 

zawodach sportowych, 

uroczystościach szkolnych. 

Angażuje się w pomoc 

koleżeńską. 

Chętnie pracuje w grupie. 

 Wywiązuje się z 

powierzonych zadań, które 

czasem podejmuje z własnej 

inicjatywy. 

Ocena dobra Stara się być przygotowany do 

lekcji. Unika zaległości w nauce. 

Spóźnia się na lekcje. 

Dopuszcza się do 8 godzin 

Potrafi zastosować ogólnie 

przyjęte normy zachowania 

stosownie do wieku i miejsca. 

Nie zawsze z szacunkiem i 

kulturą osobistą odnosi się do 

Uczestniczy w 

uroczystościach szkolnych i 

klasowych. 

Jest uczynny wobec innych. 

Pracuje w grupie, choć nie 



 Stosunek do obowiązków 

szkolnych 

Kultura osobista Aktywność społeczna 

nieusprawiedliwionych. nauczycieli, pracowników 

szkoły,  koleżanek i kolegów. 

Dba o kulturę osobistą i 

porządek w szkole. 

podejmuje inicjatywy. 

Ocena 

poprawna 

Wywiązuje się z obowiązków 

szkolnych i przygotowuje się do 

zajęć nie zawsze zgodnie ze 

swoimi możliwościami. 

Spóźnia się na lekcje. 

Usprawiedliwia nieobecności. 

Dopuszcza się do 15 godzin 

nieusprawiedliwionych. 

Nie zawsze respektuje 

wymagania szkolne, ale pracuje 

nad poprawą. 

Zna zasady kulturalnego 

zachowania,  lecz zdarza mu się 

je łamać. 

Nie sprawia większych kłopotów 

wychowawczych. W razie 

uchybienia wykazuje skruchę i 

chęć poprawy. 

Zazwyczaj dba o zdrowie, 

higienę osobistą, porządek, ład. 

Nie ulega nałogom. 

Nie zawsze przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

Zna zasady funkcjonowania 

w grupie. 

Nie uczestniczy aktywnie w 

życiu klasy i szkoły. 

Ocena 

nieodpowiednia 

 

Często nie wywiązuje się z 

obowiązków szkolnych i 

powierzonych mu zadań 

Często spóźnia się na lekcje, ma 

nieusprawiedliwione 

nieobecności. Zdarzają mu się 

wagary. 

 

Często łamie przyjęte normy 

zachowania, kultury osobistej i 

zdrowego trybu życia oraz 

zdarza mu się dokonywać 

czynów niezgodnych z prawem. 

Używa wulgaryzmów. 

Szkodzi dobremu imieniu szkoły. 

Nie dba o mienie szkolne. 

Nie uczestniczy aktywnie w 

życiu klasy i szkoły. 

 

Ocena naganna Lekceważy obowiązki szkolne 

nie uczy się. 

Nagminnie spóźnia się i ma 

usprawiedliwione  nieobecności,  

wagaruje. 

 

Nagminnie łamie przyjęte normy 

zachowania, kultury osobistej i 

zdrowego trybu życia. 

Używa wulgaryzmów. 

Szkodzi dobremu imieniu szkoły. 

Dopuszcza się czynów 

niezgodnych z prawem, stosuje 

przemoc, kradnie. 

Nie uczestniczy aktywnie w 

życiu klasy i szkoły. 

 

 


