
REGUŁY WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU 

 

1. Zasady wystawiania ocen z zachowania wychowawca podaje uczniom na jednych z pierwszych 

zajęć z wychowawcą. 

 

2. Zasady wystawiania ocen z zachowania wychowawca podaje rodzicom/prawnym opiekunom 
na  pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 
3. Proponowane oceny z zachowania wychowawca wystawia podczas zajęć z wychowawcą około 

miesiąc przed zakończeniem semestru (termin podany w Kalendarzu roku szkolnego). 
 

4. Śródroczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali: 

 wzorowe (od 5,75 do 6,00); 

 bardzo dobre (od 4,75 do 5,74); 

 dobre (od 3,75 do 4,74); 

 poprawne (od 2,75 do 3,74); 

 nieodpowiednie (od 1,75 do 2,74); 

 naganne (od 1,00 do 1,74) .  

 

5. Przy wystawianiu ocen z zachowania bierzemy pod uwagę następujące kryteria: 

 

I. Samoocena wychowanka (na piśmie z uzasadnieniem wg wzoru) 

 
 Obowiązek szkolny – przestrzeganie regulaminów, systematyczność uczęszczania 

do szkoły, punktualność, wywiązywanie się z powierzonych zadań - ocena…(np. 3) 

 Zaangażowanie w życie szkoły - udział w..,  organizuję…, działam w…, pełnię 

funkcję…reprezentowałem(-am)szkołę…- ocena…(np.5) 

 Kultura osobista - umiejętność stosowanie form grzecznościowych, ubiór 

dostosowany do okoliczności, kultura języka, nie palenie papierosów w miejscach 

zabronionych, szacunek/zachowanie wobec kolegów i pracowników szkoły, dbałość 

o mienie szkolne i środowisko - ocena…(np.4) 

 

Przykład obliczenia oceny przez ucznia:(3+5+4=12, 12: 3=4) dobre 

 

II. Frekwencja na zajęciach szkolnych 
 wzorowe - 91-100 % 

 bardzo dobre - 81-90 %  

 dobre - 71-80 %  

 poprawne - 61- 70 % 

 nieodpowiednie - 51-60 %  

 naganne - poniżej 50 %  

 

 

 



III. Ilość godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych 
 wzorowe - wszystkie usprawiedliwione  

 bardzo dobre – od 1 do 5 nieusprawiedliwionych 

 dobre – od 6 do 15 nieusprawiedliwionych  

 poprawne – od 16 do 25 nieusprawiedliwionych  

 nieodpowiednie -  od 26 do 70 nieusprawiedliwionych  

 naganne - powyżej 70 nieusprawiedliwionych  

 

IV. Uwagi pozytywne i negatywne  

 
 Stosowana punktacja 

Uwagi pozytywne (patrz: Program wychowawczo-profilaktyczny, pkt. IX Niektóre 

sytuacje wymagające wyróżnienia wychowawczego): 

-pochwała nauczyciela/ wychowawcy +2,  

-szczególne wyróżnienie nauczyciela /wychowawcy + 4, +6  

-pochwała dyrektora +8 

-wyróżnienie dyrektora +10, np.100 % frekwencja w I semestrze 

Uwagi negatywne (patrz: Program wychowawczo-profilaktyczny, pkt. X Niektóre 

sytuacje wymagające interwencji wychowawczej): 

-upomnienie nauczyciela/ wychowawcy -2,  

-nagana nauczyciela/wychowawcy -4, -6 

-upomnienie dyrektora -8 

-nagana dyrektora -10, np. frekwencja poniżej 50%  

 

 Propozycja oceny 

 wzorowe 8p.,10p. i więcej  

 bardzo dobre 2p., 4p., 6p.  

 dobre 0p. 

 poprawne -2p., -4p., -6p.  

 nieodpowiednie -8p., -10p.  

 naganne poniżej –10p.  

 

6. Kryteria I, II, III, IV powinny być umieszczone w dzienniku elektronicznym w ocenach bieżących 

w przedmiocie zajęcia z wychowawcą. 

 

7. Ocena z zachowania powinna być średnią ocen wszystkich kryteriów. 

 

8. Można ustalić, dla danej klasy, dodatkowe kryterium np. na ocenę z zachowania z praktyk i 

kursów lub ocenę dodatkową jeżeli wychowawcy szczególnie zależy na kształtowaniu u swoich 

uczniów jakiejś postawy lub zrealizowaniu jakiegoś zadania.  

 

9. Ostateczna ocena z zachowania zależy od wychowawcy i może on nieznacznie ją podnieść lub  

obniżyć, jeśli zaobserwował poprawę zachowania czy jego pogorszenie. 

 

Opracowanie: Izabella Krystkowiak 


