
Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII 
 

1. Zachowanie ucznia w klasie IV–VIII ocenia się w pięciu kategoriach:  
 
1) frekwencja – liczona miesięcznie przez wychowawcę; 

a) 6 (wzorowe – wz) – uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie            
ma spóźnień, 

b) 5 (bardzo dobre – bdb) – uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i            
ma 1–3 spóźnienia; nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodzica         
pisemnie w dzienniczku ucznia do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły; po tym              
terminie godziny nieobecności są traktowane jako nieusprawiedliwione, 

c) 4 (dobre – db) – uczeń ma 4–6 spóźnień i nie ma nieusprawiedliwionych             
nieobecności, 

d) 3 (poprawne – pop) – uczeń ma więcej niż 6 spóźnień lub sporadycznie             
nieusprawiedliwione nieobecności (do 3), 

e) 2 (nieodpowiednie – ndp)– uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności i dużą          
liczbę spóźnień (więcej niż 9), 

f) 1 (naganne – ng) – uczeń wagaruje i ucieka z lekcji. 
 

2) stosunek do nauki – nauczyciele przedmiotu wpisują w dzienniku elektronicznym          
na każdej lekcji; wychowawca podsumowuje na koniec miesiąca: przygotowanie się          
do zajęć, przynoszenie podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych        
itp. odrabianie zadań domowych; 
 

3) dbałość o wygląd zewnętrzny i noszenie stroju szkolnego; 
 

4) kultura osobista, postawa społeczna i moralna ucznia, przestrzeganie zasad         
bezpieczeństwa; zachowanie na lekcji, przerwie, podczas wyjść i wycieczek;  
 

5) dodatkowa aktywność ucznia na rzecz szkoły – przy ustaleniu oceny śródrocznej  
i rocznej wychowawca bierze pod uwagę aktywność ucznia na podstawie informacji           
wpisanych przez nauczycieli do dziennika elektronicznego; dodatkowo można wziąć         
pod uwagę pracę w Samorządzie Uczniowskim, w kole wolontariatu, udział w           
konkursach, zawodach sportowych, życiu religijnym szkoły itp.  
 

2. Ocenę miesięczną z zachowania wystawia wychowawca na podstawie frekwencji oraz          
liczby uwag negatywnych, które są wpisywane na bieżąco w dzienniku elektronicznym;           
wychowawca podsumowuje je na koniec miesiąca: 

a. 6 (wzorowe) – brak uwag negatywnych, 
b. 5 (bardzo dobre) – od 1 do 3 uwag, 
c. 4 (dobre) – od 4 do 8 uwag, 
d. 3 (poprawne) – od 9 do 14 uwag, 
e. 2 (nieodpowiednie) – 15 do 20 uwag, 



f. 1 (naganne) – powyżej 20 uwag. 
Uczeń bez spóźnień, godzin nieusprawiedliwionych, uwag negatywnych otrzymuje        
zachowanie wzorowe. 
 

3. Ocenę śródroczną i roczną ustala wychowawca, uwzględniając oceny cząstkowe,         
dodatkową aktywność ucznia na rzecz szkoły, opinię nauczycieli i pozostałych          
pracowników szkoły a także ocenę koleżeńską oraz samoocenę. Wychowawca bierze pod           
uwagę postęp ucznia w zakresie rozwoju osobistego i poprawę zachowania; 

 
4. Uczeń nie może na koniec semestru uzyskać oceny wzorowej jeśli w ciągu semestru             

uzyskał powyżej 3 uwag negatywnych; bardzo dobrej powyżej 6 uwag negatywnych;           
dobrej powyżej 10 uwag negatywnych; poprawnej powyżej 14 uwag negatywnych;          
nieodpowiedniej powyżej 20 uwag negatywnych. 

 
5. Rażące wykroczenia: 

1) spożywanie alkoholu; 
2) palenie papierosów; 
3) używanie narkotyków; 
4) kradzież; 
5) wymuszanie; 
6) pobicie; 
7) nękanie, znieważanie; 
8) nakłanianie do łamania statutu i regulaminów szkoły; 
9) umieszczenie bez zgody osoby jej wizerunku lub jakiejkolwiek informacji na stronie           

internetowej, profilu społecznościowym itp. skutkują obniżeniem oceny zachowania        
do nieodpowiedniego lub nagannego. 
 

6. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach  
IV–VIII: 
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela; 
2) pisemna uwaga w dzienniczku dla rodziców; 
3) w przypadku wielu powtarzających się uwag – wezwanie  rodzica. 
 

7. Przy miesięcznym podsumowaniu oceny z zachowania wychowawca informuje  
o postępach w zachowaniu i przewidywanej rocznej ocenie. 
 

8. Wychowawca może podwyższyć roczną ocenę z zachowania w sytuacjach, kiedy: 
1) uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw; 
2) jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny. 

 
9. W przypadku przejścia szkoły na nauczanie zdalne lub hybrydowe zachowanie ucznia           

będzie oceniane we wszystkich wymienionych kategoriach z uwzględnieniem specyfiki         
pracy. 

 


