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§ 19. otrzymuje brzmienie: 

 

§ 19. 

Wewnątrzszkolny system oceniania. 

 
Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

§ 19.1. 

1. Ocenianie osiągnieć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

-umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 19.2. 

1.   Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

§ 19.3. 

1.   Ilekroć w Wewnatrzszkolnym Systemie Oceniania używa się skrótów lub jest mowa o: 

1) Wewnatrzszkolnym Systemie Oceniania, WSO – rozumie się przez to  

                        Wewnatrzszkolny System Oceniania w Miejskim Gimnazjum nr 2  

                        im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu; 

2) Przedmiotowym Systemie Oceniania, PSO – rozumie się przez to Przedmiotowe  

                        Systemy Oceniania w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

3) dyrektorze  – rozumie się przez to dyrektora  Miejskiego Gimnazjum nr 2                          

                         w Oświęcimiu; 

4) Radzie Pedagogicznej, RP –  rozumie się przez to członków Rady Pedagogicznej   

                        Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

5) nauczycielu, wychowawcy – rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców           

                        Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

6) uczniu      – rozumie się przez to uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

7) rodzicach, prawnych opiekunach – rozumie się przez to rodziców lub prawnych    

                         opiekunów uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. 

 

 

Ogólne zasady funkcjonowania WSO.     

 

§ 19.4. 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców                

     (opiekunów prawnych) o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych        

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczynają 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych rodziców)  

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.  

3. Wychowawca informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu wpisuje na świadectwo ukończenia gimnazjum. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w 

realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

   

§ 19.5. 

 1.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich       

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 19.6. 

1.  Nie później niż na 7 dni przed ustalonym przez dyrektora terminem klasyfikacyjnego       

posiedzenia RP nauczyciele informują uczniów o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych        

z poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy klas o ocenach zachowania.  

 

§ 19.7. 

1.  Przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu     

oraz o postępach w tym zakresie odbywa się poprzez: 

a) zebrania rodzicielskie – co najmniej 3 razy w roku; 

b) konsultacje z rodzicami – w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz września i miesięcy 

w których odbywają się zebrania rodzicielskie; 

c) prowadzenie dziennika elektronicznego przez nauczycieli uczących i wychowawcę;        

indywidualny kontakt w sposób ustalony wcześniej z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 19.8. 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

     3) wykonanie zaplanowanych działań; 

     4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

     5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

 

§ 19.9. 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie  i rocznie, zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego. 
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§ 19.10. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1,  wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 19.11. 

1.  Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) odpowiedzi ustnych; 

2) sprawdzianów (prace klasowe, zadania klasowe); 

3) kartkówek; 

4) ćwiczeń, doświadczeń; 

5) prac długoterminowych, projektów, rozprawek i referatów; 

6) prac domowych; 

7) innych form aktywności ucznia zawartych w przedmiotowych systemach oceniania; 

8) obserwacji uczniów poprzez: 

a) przygotowanie do lekcji,  

b) aktywność, 

c) prace w grupie, 

d) ćwiczenia praktyczne. 

 

§ 19.12. 

1.  Ocenę należy uzasadnić komentarzem słownym, motywującym ucznia do dalszej  pracy. 

2. Sprawdziany (prace klasowe, zadania klasowe) są obowiązkowe i zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem z zapisem w dzienniku lekcyjnym, nie więcej niż  3  w 

tygodniu i jeden w ciągu dnia. 

3.  Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisał sprawdzianu (pracy  klasowej, 

zadania klasowego) ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału na najbliższych  zajęciach  

edukacyjnych w formie ustalonej przez nauczyciela. 

4.   Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny. Poprawioną ocenę wpisuje się jako kolejną do 

dziennika lekcyjnego, a przy klasyfikacji uwzględnia się ocenę wyższą.  

 

§ 19.13. 

1. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia (co najmniej tygodniowej) nie ocenia   

się go przez 3 kolejne dni. 

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

3. Na dłuższe przerwy świąteczne lub ferie uczniom, nie zadaje się pisemnych zadań domowych. 

 

§ 19.14. 

1. W każdym półroczu, na początku lekcji uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego   i 

nieprzygotowanie do lekcji: 

1) jeden raz z przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu nie jest większa niż dwie 

lekcje; 

2)  w pozostałych przypadkach zgodnie z PSO. 

2.  Za brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do zajęć nie zgłoszone wcześniej, a 

stwierdzone przez nauczyciela w toku zajęć, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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§ 19.15. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i 

ocenione prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, zadania klasowe) uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych w przedmiotowych 

systemach oceniania. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniania uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu. 

 

§19.16. 

1. Jeżeli prace klasowe i sprawdziany są punktowane, to te punkty przeliczane są na oceny 

według jednej z podanych niżej skali: 

    1)  od   

0% – 32% –  niedostateczny 

33% – 49% –  dopuszczający 

50% – 74% –  dostateczny 

75% – 89% –  dobry 

90% – 100% –  bardzo dobry 

90% – 100%             +  zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności 

–  celujący 

    2)  od         

0% – 29% –  niedostateczny 

30% – 49% –  dopuszczający 

50% – 69% –  dostateczny 

70% – 84% –  dobry 

85% – 94% –  bardzo dobry 

95% – 100% –  celujący 

2.  Jeżeli praca klasowa nie została oceniona według skali punktowej, to każda ocena powinna   

być uzupełniona krótką notatką uzasadniającą ocenę. 

3. Prace klasowe lub kartkówki, w których występuje osobne zadanie na ocenę celującą,  mogą 

być ocenione o pół stopnia wyżej, jeżeli uczeń bezbłędnie rozwiąże to zadanie a z części 

obowiązkowej otrzyma co najmniej ocenę dobrą.  

 

 

§ 19.17. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej RP może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według trybu określonego w Rozporządzeniu  

MEN z dnia 10.06.2015r. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

5. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega 

odwołaniu. 

 

§ 19.18. 

1. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

przedmiotu ma prawo do egzaminu poprawkowego, a w wyjątkowych przypadkach RP może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
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2. Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie  MEN z dnia 

10.06.2015r. 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 

Dyrektora szkoły. 

4. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, to otrzymuje ocenę niedostateczną z danego przedmiotu. 

5. Zadania do egzaminu poprawkowego układa nauczyciel uczący danego ucznia. Zakres i 

stopień trudności zadań obejmuje wymagania edukacyjne do uzyskania wszystkich ocen 

klasyfikacyjnych. Ocena punktowa powinna zostać przeliczona na ocenę zgodnie ze skalą 

ocen zawartą w § 19.16. pkt. 1 WSO. 

 

§ 19.19. 

1. Nie później niż na 7 dni przez ustalonym przez dyrektora terminem klasyfikacyjnego 

posiedzenia RP nauczyciele informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, wpisując je piórem lub długopisem 

w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym, a uczeń jest zobowiązany poinformować o 

nich swoich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 19.20. 

1. Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana  roczna ocena klasyfikacyjna   z 

danych zajęć edukacyjnych, składa podanie do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni od daty 

ustalenia przewidywanej oceny. Podanie powinno zawierać uzasadnienie i ocenę o jaką 

ubiega się uczeń. 

2. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  klasyfikacyjna 

oceny, jeżeli w ciągu roku szkolnego korzystał z możliwości poprawy ocen cząstkowych   z 

danych zajęć edukacyjnych zgodnie z PSO i wszystkie jego nieobecności na tych zajęciach 

były usprawiedliwione. 

3. Uczeń, który otrzymał więcej niż 2 przewidywane oceny niedostateczne roczne nie może 

przystąpić do sprawdzianu całorocznego z tych przedmiotów. 

4. Termin sprawdzianu całorocznego ustala dyrektor szkoły, informuje nauczyciela. Nauczyciel 

informuje ucznia lub jego prawnych opiekunów w formie pisemnej potwierdzonej podpisem. 

5. Sprawdzian całoroczny dla ucznia układa nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i konsultuje 

treść oraz wynik z nauczycielem / dyplomowanym lub mianowanym / uczącym tego lub 

pokrewnego przedmiotu. 

6.Zakres i stopień trudności sprawdzianu całorocznego odpowiada wymaganiom edukacyjnym 

na ocenę, którą uczeń chciałby otrzymać. 

7. Sprawdzian całoroczny ma formę pisemną. Z języków obcych formę pisemną i ustną. Nie 

może trwać krócej niż 45 minut i dłużej niż 1,5 godziny. 

8. Jeżeli uczeń uzyska z całorocznego sprawdzianu co najmniej 90% punktów otrzymuje ocenę 

wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. 

9. Wynik sprawdzianu całorocznego jest ostateczny. 

10. O ocenie ze sprawdzianu całorocznego nauczyciel informuje ucznia nie później niż 1 dzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP. 

11. Protokół z przebiegu sprawdzianu całorocznego sporządza nauczyciel przeprowadzający ten  

sprawdzian. Widnieje na nim również podpis nauczyciela konsultującego treść i ocenę 

sprawdzianu. 

12. Dokumentację: podanie, sprawdzian, odpowiedzi ucznia i protokół przechowuje się w 

sekretariacie 1 rok wraz z arkuszami klasyfikacyjnymi.       
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§ 19.21. 

1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu jest zobowiązany na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem RP wpisać oceny piórem lub długopisem w dzienniku  lekcyjnym. 

 

§ 19.22. 

1. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

informuje o tej ocenie wychowawcę – na miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca 

zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów). W razie niemożności osobistego kontaktu  

z rodzicem (prawnym opiekunem) powiadamia go listem poleconym. 

 

§ 19.23. 

1. Oceny śródroczne, roczne i końcowe obowiązują w następującej skali: 

 

Stopień celujący          - 6      

Stopień bardzo dobry  - 5 

Stopień dobry            -   4      

Stopień dostateczny    - 3  

Stopień dopuszczający  - 2 

       Stopień niedostateczny  - 1 

 

 

2. W przypadku ocen cząstkowych: 

 dopuszcza się stosowanie „+” i „-” zgodnie z PSO; 

 stosuje się zapis cyfrowy :6, 5, 4, 3, 2, 1, lub skróty: cel, bdb, db, dst, dp, nd.; 

 

§ 19.24. 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia  RP może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 19.25. 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 

dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno –  wychowawczych. 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z  trybem ustalania oceny, dyrektor szkoły przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności. Tryb przeprowadzenia sprawdzianu reguluje Rozporządzenie  

MEN z dnia 10.06.2015r. 

 

§ 19.26. 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyk, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 19.27. 

1. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego 

przedmiotu celującą ocenę roczną . 
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Ocenianie i klasyfikowanie zachowania uczniów. 
 

§ 19.28. 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca. 

2. Wychowawca klasy przed ostatecznym ustaleniem oceny uwzględnia opinię zespołu 

nauczycielskiego. 

3.  Wychowawca uwzględnia opinię uczniów w toku narady wychowawczej, w czasie której 

powinna wystąpić: 

a) samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu i 

postępowaniu; 

b) ocena zespołu uczniowskiego, rozumiana jako opinia zespołu uczniów danej klasy, 

sformułowana w trakcie dyskusji; 

c) opinia wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu pozostałych członków RP oraz 

pracowników szkoły. 

 

§ 19.29. 

1.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

     1) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 19.30. 

1. Uczeń ma prawo znać ocenę zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

2.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z trybem i kryteriami jej ustalania 

jest ostateczna. 

3. Wychowawca ma prawo do obniżenia przewidywanej oceny zachowania w przypadku 

drastycznego  naruszenia zasad obowiązujących w szkole (§ 19.32. pkt.3). 

 

§ 19.31. 

1. Wychowawca na prośbę rodziców lub ucznia informuje o tym, w jakich kategoriach uczeń 

powinien się poprawić, aby uzyskać ocenę zachowania roczną wyższą od oceny śródrocznej. 

 
Kryteria oceny zachowania. 

 

§ 19.32. 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się, biorąc pod uwagę następujące kategorie: 

A – Stosunek do obowiązków szkolnych, przestrzeganie regulaminów szkoły: 

Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 
Systematyczność, pilność, 

sumienność  

w wykonywaniu 

obowiązków szkolnych, np.: 

/ nie dotyczy nauki / 
- usprawiedliwienia, 

- zobowiązania wobec biblioteki, 

- zobowiązania wobec  

  nauczycieli, 

- terminowość / legitymacje,  

  składki, zgody, … / 

- uczęszczanie na lekcje 

  powtórzeniowe, sprawdziany,  

- pełnienie funkcji dyżurnego. 

Uczeń jest 

systematyczny, pilny  

i sumienny. 

Uczniowi zdarza się  

niesystematyczność, 

brak pilności 

i sumienności.  

Uczniowi często zdarza 

się niesystematyczność, 

brak pilności                    

i sumienności. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

obowiązki szkolne. 
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Rozwijanie zainteresowań 
/ kółka przedmiotowe, zajęcia 

sportowe, konkursy, zawody, …/ 

Uczeń systematycznie 

rozwija swoje 

zainteresowania, 

uczęszcza aktywnie na 

zajęcia pozalekcyjne               

i pozaszkolne i osiąga 

sukcesy / należy je 

udokumentować /. 

Uczeń rozwija swoje 

zainteresowania, 

uczestniczy  

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych. 

Uczeń stara się 

rozwijać swoje  

zainteresowania. 

Uczeń nie rozwija 

swoich zainteresowań. 

Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa np.: 
- bieganie, 

- wychodzenie ze szkoły, 

- wychodzenie z lekcji, 

- niebezpieczne zabawy,   

  zachowania. 

Uczeń zawsze 

przestrzega zasad  

w szkole i poza nią. 

Uczeń czasami uchybia  

w przestrzeganiu zasad.  

Uczeń często uchybia 

zasadom 

bezpieczeństwa. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

zasady i regulaminy 

szkolne. 

 

Przestrzeganie 

regulaminów szkoły np.: 
- używanie tel. komórkowych, 

- przeszkadzanie  

  w prowadzeniu zajęć 

- jedzenie i picie na lekcji 

Uczeń zawsze 

przestrzega regulaminy 

w szkole i poza nią. 

Uczeń czasami uchybia  

w przestrzeganiu 

regulaminów. 

Uczeń często uchybia 

regulaminom. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

regulaminy szkolne. 

 

 

B – Kultura osobista ucznia i przestrzeganie norm współżycia: 

 

Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 
Uczciwość w życiu 

codziennym: 
- kłamstwa, 

- odpisywanie na  

  sprawdzianach, 

- odpisywanie zadań, 

- podpowiadanie. 

Uczeń jest uczciwy. Uczniowi zdarzyła się 

nieuczciwość. 

Uczniowi zdarza się 

nieuczciwość. 

 

Uczeń jest nieuczciwy. 

Poszanowanie 

godności własnej 

i innych, dbałość 

o kulturę słowa, 

estetykę własnego 

wyglądu: 
- fryzura, 

- makijaż, 

- biżuteria, 

- wulgaryzmy, 

- obuwie zastępcze, 

- strój jednolity i odświę-

tny 

Uczeń dba o godność 

własną i innych, kulturę 

słowa, estetykę własnego 

wyglądu. 

Uczniowi zdarzył się 

brak poszanowania 

godności i dbałości 

o kulturę słowa oraz 

estetykę własnego 

wyglądu. 

 

Uczniowi często zdarza 

się brak poszanowania 

godności i dbałości 

o kulturę słowa oraz  

estetykę własnego 

wyglądu. 

Uczniowi nagminnie 

zdarza się brak 

poszanowania godności 

i dbałości o kulturę 

słowa oraz  estetykę 

własnego wyglądu. 

Stosunek do 

koleżanek i kolegów 

Uczeń jest koleżeński, 

grzeczny, uprzejmy, 

życzliwy. 
 

Uczeń jest koleżeński, 

ale nie wobec 

wszystkich. 

Uczniowi zdarzają  się 

konflikty 

z rówieśnikami lub ma 

obojętny stosunek do 

koleżanek i kolegów. 

Uczeń ma lekceważący 

i arogancki stosunek do 

rówieśników. 
 

Postawa wobec 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

dorosłych np.: 
- zwroty grzecznościowe, 

- kultura zachowania 

  i wypowiedzi. 

Uczeń prezentuje 

właściwą postawę wobec 

nauczycieli 

i pracowników szkoły 

oraz innych osób 

dorosłych. 
 

Uczniowi sporadycznie 

zdarza się niewłaściwa 

postawa wobec 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób dorosłych. 
 

Uczniowi często zdarza 

się niewłaściwa postawa 

wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób dorosłych. 

Uczeń ma lekceważący 

stosunek do nauczycieli, 

pracowników szkoły, 

innych osób dorosłych. 
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C – Aktywność ucznia na forum klasy i szkoły: 

Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 
Udział w pracach 

na rzecz klasy: 
- prowadzenie g. wych. 

- wykonywanie zadań w  

   rywalizacji  

   międzyklasowej 

- wykonywanie gazetek  

   klasowych 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w życiu 

klasy i jest inicjatorem 

podejmowanych zadań. 

 

Uczeń uczestniczy 

w życiu klasy 

i wywiązuje się 

z powierzonych zadań. 

Uczeń czasami 

uczestniczy w życiu 

klasy lub bierze udział 

w pracach na jej rzecz. 

Uczeń nie bierze udziału    

w życiu klasy i nie 

wywiązuje się 

z przyjętych na siebie 

obowiązków. 
 

Udział w pracach 

na rzecz szkoły, 

środowiska: 
- aktyw biblioteczny, 

- przygotowywanie  

   akademii, 

- poczet sztandarowy, 

- praca w URS, 

- reprezentowanie szkoły   

/ poza lekcjami/ 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w życiu 

szkoły. 

Uczeń wywiązuje się 

z powierzonych zadań na 

rzecz szkoły. 

Uczeń czasami bierze 

udział w pracach na 

rzecz szkoły. 

Uczeń nie bierze udziału    

w żadnych pracach na 

rzecz szkoły i nie 

wywiązuje się 

z powierzonych zadań. 
 

/ nie oceniamy 2 razy za to samo w kategorii A i C / 

2. Ujemne punkty otrzymuje uczeń: 

a)  za   1 – 6    godz. nieusprawiedliwione             

           7 – 12   godz. nieusprawiedliwione 

         13 – 18   godz. nieusprawiedliwionych 

         19 – 24   godz. nieusprawiedliwionych 

         25 – 30   godz. nieusprawiedliwionych 

:  -1 pkt.  

: - 2 pkt. 

: - 3 pkt. 

: - 4 pkt. 

: - 5 pkt., itd. 

 

b)  za  1 – 7     spóźnienia  nieusprawiedliwione 

           8 – 12   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         13 – 17   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         18 – 22   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         23 – 27   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

:  -1 pkt. 

:  -2 pkt.  

:  -3 pkt.  

:  -4 pkt. 

: - 5 pkt.,, itd.  

 

3. Obniżenie oceny zachowania o stopień następuje za: 

a)  posiadanie lub używanie papierosów, e-papierosów, tabaki, tytoniu, 

b) spożywanie, posiadanie lub rozprowadzanie alkoholu, narkotyków (dopalaczy) lub piwa 

bezalkoholowego, 

c) stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, również w formie elektronicznej, 

d) kradzież, 

e) wymuszanie, 

f) dewastacje, 

g) rażące lekceważenie nauczyciela lub pracownika szkoły, ucznia (koleżanki, kolegi) -

również w formie elektronicznej, 

h) fałszerstwa / ocen, podpisów /, 

i) nie wykonanie wybranego lub przydzielonego projektu edukacyjnego w wyznaczonym 

terminie, obniżona ocena nie może być wyższa niż dobra. 

 

4. Dodatnie punkty otrzymuje uczeń za: 

a) pomoc koleżeńską  1 – 3 punktów / decyduje wych. po konsultacji z nauczycielami /. 

b) wolontariat              1 – 3 punktów /decyduje opiekun wolontariatu / 
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c) frekwencję  3 punkty  gdy:100% obecności  

   2 punkty  gdy: do 5 godz. usprawiedliwionych lub 1 dni  

                                   1 punkt gdy: do 10 godz. usprawiedliwionych lub 2 dni. 

 

§ 19.33.  

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

Ocena zachowania Ilość punktów 
 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre  

poprawne 

nieodpowiednie  

naganne  

 

28 – … 

23 – 27 

15 – 22 

 9 – 14 

                                 2 – 8 

                               … – 1 

 

 

2. Przy ustaleniu 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. 

 
 

Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania uczniów. 
 

§ 19.34. 

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od ustalonej oceny zachowania jeśli:  

1) ustalona ocena nie objęła wszystkich kryteriów zawartych w szkolnym regulaminie 

oceniania; 

2) przy ustalaniu oceny został pominięty właściwy tryb jej ustalania. 

 

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie )wnoszą podanie do dyrektora z prośbą o ponowne      

    ustalenie oceny zachowania. 

 

3. Podanie należy złożyć najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 
 

§ 19.35. 

1. Dyrektor szkoły rozpatruje  podanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                                   

i decyduje czy ocena zachowania została ustalona zgodnie z kryteriami i trybem jej ustalania 

zawartym w regulaminie. 

 

§ 19.36. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania oceny, dyrektor powołuje 

komisję do rozpatrzenia podania o zmianę oceny. Skład komisji i tryb ponownego ustalenia 

oceny rocznej zachowania  reguluje Rozporządzenie  MEN z dnia 10.06.2015r. 

 

 

 

 

 

 


