
Kryteria oceny zachowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek  

im. Jana Pawła II  we Wrocławiu  

  
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: (ocena dobra jest oceną wyjściową a na ocenę wyższą uczeń 

musi spełnić wszystkie wymagania oceny niższej)  
     1) ocena dobra, uczeń:  

a)  przestrzega postanowień Statutu i regulaminów szkoły, 

b) zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią, 

c) zna zasady zdrowego stylu życia i troszczy się o zdrowie swoje i innych ludzi, 

d) zna i stosuje zasady savoir vivre oraz dba o wygląd zewnętrzny, 

e) codziennie nosi jednolity strój szkolny, a na uroczystości strój galowy, 

f) przygotowuje się do zajęć i przynosi przybory szkolne, 

            g) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w następujących   

                obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie   

                szkoły, 

            h)  bierze udział i właściwie zachowuje się na wszystkich spotkaniach szkolnych, 

            i)   nie używa komórki i innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć i na przerwie, 

            j)  dba o mienie szkoły. 

2) ocena bardzo dobra- uczeń:  

a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  

b) bierze aktywny udział na zajęciach oraz w życiu klasy i szkoły,  

c) reprezentuje szkołę w konkursach zewnętrznych, zawodach sportowych,    

    olimpiadach itp. ,  

d) dba dobre imię szkoły, jej honor i tradycję. 

3) ocena wzorowa- uczeń :  

a) jest przykładem dla innych, 

b) daje świadectwo chrześcijańskiego życia, 

c) jest inicjatorem imprez klasowych lub szkolnych.  

4) ocena poprawna- uczeń:  

           a) nie podejmuje starań o poprawę zachowania, 

           b) jego postawa w stosunku do kolegów i nauczycieli budzi zastrzeżenia, 

           c) nie nosi jednolitego stroju szkolnego, ani galowego. 

5) ocena nieodpowiednia- uczeń: 

           a) swoją postawą godzi w dobro własne i otoczenia, 

           b) używa wulgaryzmów, 

           c) jest arogancki, 

           d) niszczy mienie szkoły, klasy oraz kolegów,  

           e) nie nosi jednolitego stroju szkolnego, ani galowego, 

           f) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego   

               zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 



 

6) ocena naganna- uczeń: 

           a) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych, 

           b) ma poniżający stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów, 

           c) nagminnie niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, 

           d) dopuszcza się kradzieży,  

           e) stosuje lub rozprowadza  środki odurzające i narkotyki.  

           f) został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany     

               jego zachowania, 

           g) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego    

               zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych 

dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do e-dziennika spostrzeżenia dotyczące 

wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i  zasad 

współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, 

udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków 

wychowawczych.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

            a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

8. W przypadku prośby ucznia lub jego rodziców skierowanej do wychowawcy klasy o 

ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca 

może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami 

oceniania zachowania;  

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że: 

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub  

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej 

niż przewidywana.  

c) przy ustalaniu oceny wyższej niż przewidywana nauczyciel może zasięgnąć opinii 

nauczycieli uczących w danej klasie.  

9. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż 

przewidywana wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej 

poprzez wpis do e-dziennika.  

10. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej 

ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora 

za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może 

ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji 

wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora. 

11. Szczególna uwaga zwracana jest na wywiązywanie się z obowiązków ucznia, do których 

zalicza się między innymi noszenie jednolitego stroju:  

Strój codzienny: koszulka polo w różnych kolorach, zmienne obuwie, na w-f koszulka biała z 

logo szkoły. 

Strój galowy: dziewczynki: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, kamizelka z logo 

szkoły, granatowa lub czarna spódnica (nie zbyt krótka), gładkie rajstopy, buty (nie sportowe, 

nie na wysokim obcasie); 

chłopcy: biała koszula, kamizelka z logo, czarne lub granatowe garniturowe spodnie (nie 

dżinsy, dresy itp.), buty (nie sportowe); 

 

 



 

Ocenianie zachwiania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

1.STRÓJ CODZIENNY: 

wz – ma strój zawsze 

bdb- nie ma stroju 1 raz 

db - nie ma stroju 2 razy 

pop - nie ma stroju 3/4 razy 

ndp - nie ma stroju 5/6 razy 

ng - nie ma stroju powyżej 6 razy 

2. STRÓJ GALOWY: 

wz- ma strój zawsze, kiedy jest wymagany 

bdb - nie ma stroju 1 raz 

db- nie ma stroju 2 razy 

pop - nie ma stroju 3/4 razy 

ndp - nie ma stroju 5/6 razy 

naganne- nie ma stroju powyżej 6 razy 

3.PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ STATUTU I REGULAMINÓW:  

- zachowanie podczas zajęć edukacyjnych, dodatkowych, świetlicowych, wycieczek, wyjść, 

imprez szkolnych 

- postawa wobec siebie, koleżanek i kolegów (życzliwość, pomoc w nauce, dbałość o kulturę 

słowa i dyskusji, zdrowie własne i cudze, estetykę swojego wyglądu, wolność od nałogów  

i uzależnień) 

-dbałość o mienie szkolne (sprzęt, porządek w klasach, na korytarzach, w  toalecie) 

wz - 0 uwag 

bdb - 1 uwaga 

db - 2 uwagi 

pop - 3/4 uwagi 

ndp -5/6 uwag 

ng - powyżej 6 uwag 

4. ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ KLASY/SZKOŁY (WOLONTARIAT ,SU ITP.) 

Każda wpisana  pochwała - to ocena wzorowa - wpisuje się średnią ocen. 

5.SPÓŹNIENIA: 

wz- do 2 

bdb - 3-4 

db - 5-6 

pop - 7-8 

ndp - 9-10 

ng- powyżej 10 

6. GODZINY NIEUSPRAWIEDLIWIONE: 

wz - 0 

bdb - do 3 

db - od 4 do 8 

pop - od 9 do 10 

ndp - od 11 do 20 

ng - ponad 20 

 

Ocena śródroczna i roczna zachowania jest uśredniona na podstawie: 

- średniej ocen nauczycieli z poszczególnych przedmiotów 

- średniej ocen uczniów w klasie 

- samooceny ucznia ( średnia ocen z poszczególnych kategorii) 

- ocena wychowawcy 

Jeśli średnia ocen wynosi 4,4- uczeń otrzymuje ocenę zachowania: dobre, jeśli średnia wynosi 

przynajmniej 4,5- uczeń otrzymuje ocenę zachowania: bardzo dobre 

 


