
REGULAMIN USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) wprowadza się regulamin 

ustalania ocen z zachowania według którego nauczyciele- wychowawcy są zobowiązani do: 

1) Przestrzegania zasad oceniania przewidzianych w Rozdziale 2 § 2 ust.1,3, § 3 ust.1,2,3, § 4 

ust.1,2, § 5 ust.1,3 , § 11 ust.1,6,9, § 12. ust 1,§ 13 ust.5, § 15 ust.1,2,3,6,7,8 § 18 ust.3 § 19 

ust.1,2,3,4,6,7 oraz ustaleń Statutu Szkoły. 

2)Dokonywania oceny z zachowania ucznia według skali określonej w § 15.3, tj: wzorowe, 

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

3) Kierowania się poniższymi kryteriami zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną. 

A. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA  
 

A.1 Uczęszczanie na zajęcia- godziny nieusprawiedliwione. 
Punkty Godz., 

spóźnieni

a 

Opis 

40 0 Godzin nieusprawiedliwionych  

30 1-5 Godzin nieusprawiedliwionych - indywidualne upomnienie wychowawcy 

klasy 

20 6-10 Godzin nieusprawiedliwionych - upomnienie wychowawcy na forum klasy 

0 Pow.10 Godzin nieusprawiedliwionych - nagana wobec klasy udzielona przez  

wychowawcę 

-20 Pow.15 Godzin nieusprawiedliwionych - nagana dyrektora na forum klasy w 

oparciu o wniosek wychowawcy do pedagoga szkolnego 

-40 Pow. 30 Godzin nieusprawiedliwionych - pisemna nagana dyrektora szkoły  

A.2 Uczęszczanie na  zajęcia -  spóźnienia 
Punkty Godz., 

spóźnieni

a 

Opis 

40 0 Brak nieusprawiedliwionych spóźnień 

30 1-5 Spóźnień nieusprawiedliwionych- indywidualne upomnienie wychowawcy 

klasy 

20 6-10 Spóźnień nieusprawiedliwionych- upomnienie wychowawcy na forum 

klasy 

0 Pow.10 Spóźnień nieusprawiedliwionych- nagana wobec klasy udzielona przez 

wychowawcę 

-20 Pow.15 Spóźnień nieusprawiedliwionych- nagana dyrektora na forum klasy w 

oparciu o wniosek wychowawcy do pedagoga szkolnego 



-40 Pow.30  Spóźnień nieusprawiedliwionych - pisemna nagana dyrektora szkoły  

A.3 Noszenie mundurka i dzienniczka ucznia 
Punkty Ilość Opis 

20 0 Brak mundurka , T-shirtu lub dzienniczka ucznia 

10 1 Brak mundurka , T-shirtu lub dzienniczka ucznia - indywidualne 

upomnienie wychowawcy  

0 2 Braki mundurka, T-shirtu lub dzienniczka ucznia - upomnienie 

wychowawcy na forum klasy 

-10 3 Braki mundurka ,T-shirtu lub dzienniczka ucznia - nagana wychowawcy na 

forum klasy-20 

-20 5 Braków mundurka, T-shirtu lub dzienniczka ucznia - nagana dyrektora na 

forum klasy 

-40 10  Braków mundurka ,T-shirtu lub dzienniczka ucznia -pisemna nagana 

dyrektora szkoły 

B. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
B.1W klasie 

Punkty Opis 
Do 20 Przyznaje wychowawca za pracę na rzecz klasy (pełnione funkcje, praca w gabinecie, 

gazetka klasowa, itp.) 

B.2 W szkole 
Punkty Opis 
Do 40 Praca w samorządzie szkolnym, orkiestra, aktywny- potwierdzony przez opiekuna udział w : 

kołach zainteresowań, aktywny udział w organizacji imprez szkolnych, praca społeczna na 

rzecz szkoły, laureaci szkolnych ,  olimpiad, zawodów itp. 

B.3 W środowisku 
Punkty Opis 
Do 20 Udział w olimpiadach, zawodach, imprezach reprezentujących szkołę, praca w środowisku 

itp. 

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

Punkty Ilość Opis 

20  Obecność lub usprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych 

i dbanie o honor szkoły 

10 1 Nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych , niedbanie  

o honor szkoły - indywidualne upomnienie wychowawcy 

0 2 Nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych , niedbanie  

o honor szkoły upomnienie wychowawcy na forum klasy 

-10 3 Nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych , niedbanie  

o honor szkoły nagana wychowawcy na forum klasy 

-20 4 Nieusprawiedliwiona nieobecność  w imprezach szkolnych , niedbanie  

o honor szkoły- nagana dyrektora na forum klasy 

-40 5 Nieusprawiedliwiona nieobecność  u w imprezach szkolnych , niedbanie  

o honor szkoły-pisemna nagana dyrektora szkoły 

 

- 40 

 Za brak mundurka na rozpoczęciu lub zakończeniu zajęć szkolnych 

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 
Punkty Ilość Opis 

20 0 Uwag dotyczących  używania wulgaryzmów 



15 1 Uwag dotyczących  używania wulgaryzmów- indywidualne upomnienie 

wychowawcy 

10 3 Uwagi dotycząca używania wulgaryzmów  upomnienie wychowawcy na 

forum klasy 

0 5 Uwagi dotycząca używania wulgaryzmów nagana wychowawcy na forum 

klasy 

-10 7 Uwag dotyczących używania wulgaryzmów- nagana dyrektora na forum 

klasy 

-20 9 Uwag dotyczących używania wulgaryzmów-pisemna nagana dyrektora 

szkoły 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA  NIĄ , 
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

Punkty Ilość Opis  

20 0 Uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie 

15 1 W / w  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie- 

indywidualne upomnienie wychowawcy 

10 3 W / w  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie – 

upomnienie wychowawcy na forum klasy 

0 5 W / w  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie- 

nagana wychowawcy na forum klasy 

-10 7 W / w  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie - 

nagana dyrektora na forum klasy 

- 20 9 W / w  uwag dotyczących niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie -

Ipisemna nagana dyrektora szkoły 

D. USTALENIA DODATKOWE 

Punkty Opis 
Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy,  nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż 

bardzo dobra (bez względu na sumę ustalonych punktów). 

Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły,  nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej 

niż dobra (bez względu na sumę ustalonych punktów). 

W przypadku dopuszczenia się czynów wymienionych w §134 Statutu Szkoły wychowawca ma 

prawo obniżyć zachowanie do nagannego bez stosowania się do kryteriów wystawiania oceny z 

zachowania. 

 

1. Ocenę ustala się w oparciu o sumę punktów, jaką uzyskał uczeń według tabeli: 
 

Punkty Ocena 
 210 i powyżej Wzorowe 

170 – 209 Bardzo dobre 

130 – 169 Dobre 

80 – 129 Poprawne 

20 – 79 Nieodpowiednie 

19 i poniżej Naganne 

Celem umożliwienia wychowawcy ustalenia obiektywnej oceny zobowiązuje się wszystkich 

nauczycieli uczących w danej klasie do informowania wychowawcy klasy o postępowaniu 



danego ucznia a szczególne wyróżnienia lub negatywne stwierdzenia odnotowywać w 

dzienniku lekcyjnym (w uwagach). 

UWAGI 
1. Wychowawca klasy ustala ocenę z zachowania zgodnie z § 12.1 po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Oceny z zachowania dla osób objętych indywidualnym nauczaniem ustala się na 

podstawie powyższych kryteriów, z wyłączeniem pkt A .2, A.3,B.1, 

3. Oceny z zachowania dla osób objętych indywidualnym nauczaniem ustala się w 
oparciu o sumę punktów, jaką uzyskał uczeń według tabeli: 

 

Punkty Ocena 

115 i powyżej Wzorowe 

90-114 Bardzo dobre 

65-89 Dobre 

50-64 Poprawne 

35-49 Nieodpowiednie 

34 i poniżej Naganne 

 

  Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 83, poz.562 Rozporządzenie MEN  z dnia 30 

kwietnia 2007r. § 18. 3 ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 19.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej 

oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 


