
Wyci ąg z WSO Społecznego Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie 

§ 32 

 
1. Semestralna (roczna) ocena z zachowania ucznia jest wyrażeniem opinii szkoły o 

wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i aktywności 
społecznej. 

 
2. Podczas ustalania oceny z zachowania szczególną uwagę zwraca się na: 
a) kulturę osobistą, 
b) aktywność społeczną, 
c) stosunek do obowiązków szkolnych, 
d) rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień, 
e) troskę o zdrowie swoje i innych, 
f) dbałość o mienie szkoły i innych osób 
g) zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego. 
 
3. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotu nauczania, 

promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
4. Ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie: 
a) opinii własnej, 
b) opinii innych nauczycieli, 
c) propozycji ocen zespołu klasowego, 
d) samooceny ucznia. 
 
5. Wychowawca i nauczyciele przedmiotowi mają obowiązek informowania w ciągu roku 
szkolnego , rodziców/prawnych opiekunów o wydarzeniach, sytuacjach, zachowaniach 
ucznia mogących mieć znaczący wpływ na ocenę z zachowania i odnotowywać ten fakt 
w dzienniku lekcyjnym. 
 
6.Ocena wystawiona przez wychowawcę jest suwerenna i nie może być zmieniona 
decyzją „wyższej instancji” z wyjątkiem sytuacji opisanej w &35. 
 
7. Wychowawca ma obowiązek zapoznać ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów 
(wpisując ocenę do e-dzienniczka ) o proponowanym stopniu z zachowania na tydzień 
przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Ocena proponowana może ulec 
zmianie w sytuacji naruszenia regulaminu szkoły. 

 

SKALA OCEN 

§ 33 

1. Ocena zachowania śródroczna i roczna wystawiana jest wg skali: 

• wzorowe,  
• bardzo dobre,  
• dobre,  
• poprawne,  
• nieodpowiednie,  
• naganne.  



KRYTERIA OCEN 

§ 34 

1.  
 

I. Ocenę wzorow ą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: 
1. Sam inicjuje różne działania, jest pomysłodawcą i organizatorem. 
2. Bierze aktywny udział w przygotowaniach do imprez szkolnych. 
3. Czuje się i jest współodpowiedzialny za wyniki pracy swojej grupy. 
4. Bierze udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych. 
5. Ma szczególne osiągnięcia w określonych dziedzinach nauki. 
6. Pomaga innym (również w nauce). 
7. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego wykazuje się innowacyjnością, 

samodzielnością w realizowaniu własnego obszaru działań.  
 

 
II. Ocenę bardzo dobr ą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę dobrą oraz: 

1. Uczestniczy w szkolnych imprezach, ujętych w rocznym kalendarzu szkoły). 
2. Bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 
3. Bierze aktywny (w miarę możliwości) udział w lekcjach. 
4. Podejmuje się zadań na rzecz klasy lub szkoły i sumiennie wywiązuje się z podjętych 

zobowiązań 
5.  Współpracuje w grupie 
6. Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 
7. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego wykazuje się zaangażowaniem i aktywnie 

współpracuje w grupie. 
 
III. Ocenę dobr ą otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe punkty, a 
ewentualne odstępstwa od nich zdarzały się sporadycznie i towarzyszyły im próby 
modyfikacji niewłaściwych zachowań który: 

1. Przestrzega regulaminu szkoły. 
2. Jest zdyscyplinowany, podporządkowuje się zarządzeniom obowiązującym w szkole, 

wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły 
3. Jest punktualny i nie spóźnia się (szczególnie na lekcje środkowe). 
4. Nie opuszcza samowolnie terenu szkoły. 
5. Nie wagaruje. 
6. Nosi strój odpowiedni do sytuacji. 
7. Zmienia buty (również po lekcjach wf-u). 
8. Dba o higienę osobistą 
9. zachowuje dyscyplinę w czasie zajęć szkolnych 
10. Wywiązuje się z dyżurów i innych obowiązków szkolnych. 
11. Jest kulturalny zarówno w stosunku do pracowników szkoły jak i innych uczniów np.: 

stosuje zwroty grzecznościowe, posługuje się językiem kulturalnym, nie używa 
wulgaryzmów, nie żuje gumy na lekcjach, nie trzyma rąk w kieszeniach w czasie 
rozmowy, nie zachowuje się arogancko, itp  

12. Szanuje mienie szkoły i własność innych (dba o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, 
nie niszczy ławek, krzeseł, kwiatów) 

13. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie posiada i nie zażywa narkotyków. 
14. Dba o bezpieczeństwo własne i innych 
15. Szanuje godność innych osób a w szczególności nie dopuszcza się zachowań 

mogących naruszyć czyjąś nietykalność, obrazić, zdyskryminować, zastraszyć, 
ośmieszyć- nie stosuje przemocy 

16.  Nie kłamie. 



17. Szanuje symbole narodowe. 
18. Prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego na 

każdy jego etapie realizacji. 

 
 
 
IV. Ocenę poprawn ą otrzymuje uczeń, który: w dużej mierze  spełnia kryteria niezbędne do 
otrzymania oceny dobrej lecz zdarza mu się łamać punkty ujęte w kryteriach na tę ocenę (z 
wyjątkiem zachowań uznanych za naganne) dotyczące: 
- kultury osobistej, 
- wypełniania obowiązków szkolnych, 
- dbałości o mienie szkoły i innych osób, 
- dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 
- przestrzegania regulaminu szkolnego. 
- wypełniania swoich obowiązków w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego mimo próśb 
członków zespołu bądź opiekuna. 
 
 
 
V. Ocenę nieodpowiedni ą otrzymuje uczeń, który mimo upomnień i rozmów z wychowawcą 
często  łamie punkty ujęte w kryteriach na ocenę dobrą (z wyjątkiem zachowań uznanych za 
naganne), dotyczące: 
- kultury osobistej, 
- wypełniania obowiązków szkolnych, 
- dbałości o mienie szkoły i innych osób, 
- dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 
- przestrzegania regulaminu szkolnego. 
- zaniedbywania swoich obowiązków podczas realizacji projektów gimnazjalnych lub 
odmawiania współpracy, co wpływa na przebieg prac zespołu. 
 

 
 
VI. Ocenę nagann ą otrzymuje uczeń, który nagminnie  łamie punkty ujęte w kryteriach na 
ocenę dobrą, a zwłaszcza dotyczące: 
- wagarów, 
- wandalizmu, 
- używania wulgaryzmów, 
- dyskryminacji innych osób, 
- stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób, 
- zachowań wyjątkowo niekulturalnych. 
Lub nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązywał się ze swoich 
obowiązków pomimo rozmów z członkami zespołów i opiekunem. 
Ocenę naganną otrzymuje równie ż uczeń, który bez względu na dotychczasowe 
zachowanie: 

1. Dopuścił się posiadania lub zażywania narkotyków, palenia papierosów, picia 
alkoholu. 

2. Świadomie zastosował brutalną przemoc fizyczną lub psychiczną. 
3. W sposób rażący naruszył godność osobistą innej osoby. 
4. Dopuścił się kradzieży. 
5. Dopuścił się fałszowania dokumentów szkolnych i osobistych (np. dopisywanie ocen 

w dzienniku). 
 



Na początku roku szkolnego lub po zmianach zatwierdzonych uchwałą rady pedagogicznej 
wychowawca jest zobowiązany do przedstawienia uczniom zasad ustalania oceny z 
zachowania. 
 
VII Ocena z zachowania w niektórych, uzasadnionych przypadkach mo że odbiega ć od 
powy ższych kryteriów:  

 
 

a) Ocena może być obniżona, gdy pojedyncze i odosobnione zachowanie ucznia 
było szczególnie niewłaściwe lub pociągało za sobą poważne konsekwencje. 

b) Ocena może być podniesiona, gdy istnieją okoliczności usprawiedliwiające 
pojedyncze niewłaściwe zachowanie ucznia. 

 


