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Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest: 

 
 zawsze przygotowany do lekcji, 

 punktualny, w przypadku zdarzeń losowych dopuszcza się 5 spóźnień w semestrze,  

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

 chętnie podejmuje zobowiązania i zawsze się z nich wywiązuje, 

 respektuje wszystkie postanowienia statutowe, 

 dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, 

 sumiennie wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

 koleżeński, uczynny (pomaga słabszym uczniom w nauce i pokonywaniu innych trudności, pożycza zeszyty itp), 

 angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły lub środowiska w którym żyje, pomaga przy przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych, 

 dba o estetykę otoczenia ( wystrój i czystość klasy, szkoły) 

 szanuje własność cudzą i osobistą, 

 godnie reprezentuje szkołę poza jej murami – bierze udział w konkursach i zawodach oraz imprezach poza szkołą, 

 cechuje się wysoką kulturą osobistą, 

 jest wzorem dla innych w stosowaniu na co dzień pięknego języka ojczystego oraz zwrotów grzecznościowych,  

 dostosowuje swój wygląd i strój do uroczystości i sytuacji szkolnych, 

 dba o zdrowie własne i innych, nie stwarza zagrożeń zdrowiu i bezpieczeństwu, 

 jest wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych osób, wspiera akcje charytatywne pomagając potrzebującym,  

 nie przejawia jakiejkolwiek agresji w stosunku do rówieśników, nauczycieli i pracowników administracji oraz nie jest biernym obserwatorem zdarzenia 

(reaguje na akty przemocy, akcentuje brak tolerancji dla tego typu postaw i zdarzeń), 

 nie ma negatywnych uwag w dzienniku i zeszycie uwag, 

 prawdomówny. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który jest: 

 
 na ogół jest przygotowany do lekcji, zawsze ma zeszyt, podręcznik i przybory niezbędne do pracy oraz strój na lekcje w-f, 

 maksymalnie ma 10 spóźnień w semestrze (usprawiedliwionych) i 5 godzin nieusprawiedliwionych, 

 z podjętych zobowiązań zawsze się wywiązuje, 

 dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, podejmuje się prac dodatkowych ??? 
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 wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

 nie musi być tak aktywny społecznie jak uczeń wzorowy, jednak wspiera działania klasowe, 

 koleżeński, uczynny, pomaga innym, 

 dba o estetykę otoczenia (nie zaśmieca, nie niszczy sprzętu i urządzeń szkolnych), 

 szanuje własność cudzą i osobistą, 

 godnie reprezentuje szkołę poza jej murami poprzez właściwą postawę i zachowanie, 

 kulturalny, 

 stosuje w mowie codziennej zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych i obraźliwych zwrotów w stosunku do innych, 

 dostosowuje swój wygląd do uroczystości i sytuacji szkolnych, 

 dba o własne zdrowie, nie posiada i nie pali papierosów, nie zażywa alkoholu, narkotyków, 

 nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób oraz własnemu – podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę, wycieczek szkolnych, 

 nie jest agresywny  w stosunku do rówieśników, nauczycieli i pracowników administracji, 

 dopuszcza się maksymalnie do 3  uwag  w semestrze dotyczących przeszkadzania w lekcji (rozmowy), 

 wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych osób, 

 prawdomówny. 

 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który jest: 

 
 sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, 

 maksymalnie ma 10 spóźnień w semestrze (usprawiedliwionych) i 10 godzin nieusprawiedliwionych, 

 zawsze się wywiązuje z przyjętych zobowiązań, 

 pracuje tylko na miarę swoich możliwości, nie stara się ponad to. 

 wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

 koleżeński,  

 dba o estetykę otoczenia (nie zaśmieca, nie niszczy sprzętu i urządzeń szkolnych), 

 szanuje własność cudzą i osobistą, 

 nie inicjuje nieodpowiednich zachowań, 

 godnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 

 godnie reprezentuje szkołę poza jej murami poprzez właściwą postawę i zachowanie, 

 zaangażowany do pracy wywiązuje się, 

 kulturalny, 

 stosuje w mowie codziennej zwroty grzecznościowe, tylko incydentalnie mogą zdarzyć się uwagi o niewłaściwym słownictwie,   
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 nie posiada i nie pali papierosów, nie zażywa alkoholu, narkotyków, 

 nie stwarza problemów wychowawczych niewłaściwym zachowaniem podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę, wycieczek szkolnych, 

 nie jest agresywny, zaczepny i arogancki, nie inicjuje bójek, nie żartuje w sposób złośliwy, upokarzający, 

 dostosowuje swój wygląd do uroczystości i sytuacji szkolnych, 

 mogą pojawić się uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania – maksymalnie do 6 uwag w semestrze. 

 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 
 na ogół ma materiały do pracy, wykazuje chęć do współpracy z nauczycielem, 

 maksymalnie ma 10 spóźnień w semestrze (usprawiedliwionych) i 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

 sporadycznie podejmuje zobowiązania, nie zawsze się z nich wywiązuje, 

 pracuje tylko na miarę swoich możliwości, nie stara się ponad to, 

 zdarza się, że nie wypełnia poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, 

 w działaniach klasowych uczestniczy tylko biernie, 

 nie jest uciążliwy dla innych, 

 szanuje własność cudzą, nie niszczy sprzętów i urządzeń szkolnych, 

 najczęściej bierny obserwator, bywa uczestnikiem nieodpowiednich zachowań, 

 sporadycznie stwarza problemy wychowawcze swoim niewłaściwym zachowaniem podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę i wycieczek szkolnych, 

 wymaga stałej kontroli nauczyciela podczas wykonywania dodatkowej pracy, 

 nauczyciele odnotowują uwagi o niewłaściwym słownictwie ucznia (pod wpływem nauczyciela uczeń okazuje skruchę i stosuje zwroty grzecznościowe), 

 zachowanie ucznia niekiedy stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych uczniów ( bieganie po korytarzu szkolnym, popychanie się itp.), 

 uczeń został przyłapany na używaniu środków szkodzących zdrowiu(np. paleniu papierosów) lub regularnie przebywa w toalecie szkolnej, w której   

      wyczuwa się dym papierosowy, 

 zdarza się, że uczeń zachowuje się arogancko i niegrzecznie, uczestniczy w żartach w sposób złośliwy, uczestniczy biernie w zbiorowych aktach przemocy 

i agresji wobec rówieśników, nauczycieli i pracowników administracji, 

 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 
 nie ma materiałów do pracy, ale wykazuje chęć do współpracy z nauczycielem, 

 przekracza limit 10 spóźnień i 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 

 nie podejmuje zobowiązań lub podejmuje je i nie wywiązuje się z nich, 

 przekracza ustalenia statutowe, 
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 pracuje niesystematycznie, 

 zdarza się, że nie wypełnia poleceń, nie współpracuje z nauczycielami, brak jakiejkolwiek chęci do wykonania prac, 

 jest uciążliwy dla innych, 

 nie szanuje dobra wspólnego, niszczy cudzą własność, 

 uczestnicząc w uroczystościach szkolnych przyjmuje niewłaściwą postawę, 

 ma niedbały strój i wygląd, niedostosowany do miejsca i sytuacji, 

 nie potrafi się właściwie zachować podczas wyjść, wymaga szczególnej opieki ze strony wychowawcy, 

 stosuje niewłaściwe  słownictwo, pomimo przeprowadzonych rozmów uczeń nadal jest wulgarny, stosuje lekceważące formy wypowiedzi, 

 uczeń został złapany podczas palenia po raz kolejny, 

 zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych uczniów (świadome popychanie innych, trącanie, prowokowanie do sytuacji 

konfliktowych,  

 często zachowuje się arogancko i niegrzecznie, wyśmiewa słabszych, dokucza innym,   

 jest inicjatorem zbiorowych aktów przemocy i agresji wobec nauczycieli, pracowników i uczniów, 

 ma regularne wpisy uwag do dziennika świadczące o braku chęci do poprawy ucznia. 

 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 
 nie ma materiałów do pracy na lekcji oraz chęci do współpracy z nauczycielem, 

 ma regularne nieobecności nieusprawiedliwione (przekroczył limit 100 h), spóźnienia, wysłano upomnienie do rodziców lub opiekunów ucznia, 

 Nie wypełnia ustaleń statutowych, 

 Nie wypełnia poleceń nauczyciela, 

 nie zawiera kontraktów z nauczycielem, 

 niegodnie zachowuje się podczas lekcji, uroczystości szkolnych i wyjść poza szkołę, 

 ma niestosowny strój i wygląd, niedostosowany do miejsca i sytuacji, niegodny ucznia gimnazjum, 

 jest agresywny i złośliwy, wykorzystuje słabszych, jest napastliwy, dokucza im, doprowadza do bójek i bierze w nich udział, wyłudza pieniądze, kradnie, 

 posługuje się wulgaryzmami i obraźliwymi sformułowaniami, 

 posiada papierosy, pali i częstuje innych, ulega nałogom, szkodzi własnemu zdrowiu, nie kryje się ze swoimi skłonnościami, 

 nie wykazuje szacunku dla pracowników szkoły, kolegów i ich rodziców, 

 pomimo zespołów wychowawczych uczeń nie wykazuje chęci poprawy, 

 psuje opinię o szkole swoim niewłaściwym zachowaniem i postępowaniem, 

 popełnia wykroczenia związane z prawem karnym, 

 

 


