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Zasady ustalania oceny zachowania  
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej  

w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
 

Podstawa prawna 
 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.  
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe. 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
 

Uwagi ogólne 
 
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o respektowaniu przez uczniów zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
2. Cele oceniania zachowania: 

- dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania 
ucznia w szkole; 

- uświadomienie uczniom ich mocnych i słabych stron, 
- docenianie, uznanie i wzmocnienie pozytywnych postaw, działań oraz osiągnięć 

uczniów; 
- uczenie wychowanków zasad współżycia społecznego i współpracy; 
- rozwijanie umiejętności samooceny u uczniów; 
- kształtowanie u uczniów samoświadomości, odpowiedzialności za własne 

postępowanie oraz umiejętności ponoszenia konsekwencji; 
- określenie stopnia rozwoju społecznego uczniów oraz uwewnętrznienia 

obowiązujących norm; 
- zapewnienie przestrzegania norm społecznych w szkole; 
- zwrócenie uwagi na nieprawidłowości oraz zagrożenia. 

 
 
3. Ocenę zachowania ustala się według skali określonej przepisami prawa powszechnego: 

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

 
4. W klasach 0-3 ocena zachowania jest oceną opisową ustalaną w oparciu o kryteria opisane 

w oddzielnym dokumencie. 
 
5. Ocenę zachowania ustala się dwa razy w semestrze: w terminie zbliżonym do 

„półwywiadówki” semestralnej (ocena proponowana) oraz na koniec semestru (ocena 
śródroczna lub roczna/końcowa). Ocena roczna (końcowa) obejmuje okres całego roku 
szkolnego, w którym jest ustalana. 

 
6. Przed rocznym oraz śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Wychowawców, 

wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych 
opiekunów) za pomocą elektronicznego dziennika o przewidywanych dla niego ocenach 
zachowania.  

 
 

Tryb ustalania oceny zachowania 
 
1. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w następującym trybie: 

a) samoocena ucznia, 
b) konsultacja z klasą, 
c) opinia nauczycieli i pracowników szkoły,  
d) ocena wystawiona przez wychowawcę. 

 
2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

 
Zasady ustalania oceny zachowania 

1. Wychowawca klasy podczas wystawiania oceny zachowania wykorzystuje 
indywidualne karty informacyjne dotyczące zachowania uczniów.  
 

2. Karty informacyjne są indywidualne dla każdego ucznia w szkole i umieszcza się  
            w nich: 

- samoocenę ucznia, 
- ocenę wychowawcy, 
- opinię nauczycieli zajęć dodatkowych. 

 
3. Wychowawcy wydają w kartach informacyjnych swoją opinię w zakresie: 

a) kultury osobistej, 
b) stosunku do obowiązków szkolnych, 
c) aktywności społecznej. 
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Nauczyciele przedmiotowi wydają swoją opinię w formularzu elektronicznym na 
podstawie kontaktów z uczniami w czasie prowadzonych zajęć w zakresie: 
a) kultury osobistej, 
b) stosunku do obowiązków szkolnych, 
c) aktywności społecznej. 
Oceny te wychowawca przekazuje uczniom podczas wystawiania oceny ostatecznej 
zachowania. 
 
Nauczyciele zajęć dodatkowych w kartach informacyjnych wydają swoją opinię w 
zakresie: 
a) punktualności, 
b) grzeczności, 
c) zaangażowania. 

 
Oceny te stanowią wskazówkę dla wychowawców przy ustalaniu propozycji ocen 
śródrocznych oraz rocznych. 

 
Kryteria ogólne oceny zachowania: 

 
• Kultura osobista (grzeczność): 

- przestrzeganie przepisów, w tym Statutu Szkoły i wewnętrznych regulaminów, 
- kultura języka, 
- dbałość o honor i tradycję szkoły, 
- prawdomówność i uczciwość, 
- stosunek do koleżanek i kolegów, 
- stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych, 
- dążenie do poprawy zachowania, otwartość na modelowanie zachowania pod 

wpływem oddziaływań wychowawczych, 
- umiejętność kulturalnego i pokojowego rozwiązywania konfliktów, 
- wypełnianie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, 
- poszanowanie mienia szkolnego, 
- zachowanie się poza szkołą podczas wyjść i wycieczek szkolnych. 

 
• Stosunek do obowiązków szkolnych (pilność): 

- przygotowanie do lekcji, 
- zaangażowanie podczas lekcji, 
- realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli, 
- frekwencja, punktualność, 
- przestrzeganie obowiązujących w szkole norm dotyczących wyglądu i stroju, 
- przestrzeganie obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego i zmiany obuwia, 
- przestrzeganie obowiązku noszenia stroju galowego i tarczy szkolnej podczas świąt 

szkolnych, uroczystości i innych wyjątkowych wydarzeń w życiu szkoły, 
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- przestrzeganie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych w szkole, 

- dbałość o porządek w klasie i w szkole, 
- poszanowanie swojej i cudzej własności, 
- rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, udział w zajęciach dodatkowych. 

 
• Aktywność: 

- wywiązywanie się ze zleconych zadań i powierzonych funkcji, 
- podejmowanie pożytecznych inicjatyw na terenie Szkoły, 
- konsekwentne doprowadzanie do końca podejmowanych działań, 
- uczestnictwo w inicjowanych przez szkołę lub inne podmioty działaniach na rzecz 

społeczności, 
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

 
Kryteria szczegółowe oceny zachowania: 

 
Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość, stopień 
nasilenia oraz współwystępowanie wymienionych poniżej kryteriów i szczegółowych 
zachowań opisanych w kartach informacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego 
dokumentu. 

 
1. Uczeń otrzymuje wzorową ocenę zachowania, jeżeli bez zastrzeżeń i zarzutów spełnia 

następujące kryteria: 
 

1) W zakresie kultury osobistej (grzeczności): 
a. zachowuje się w sposób bezpieczny i przewidywalny, przestrzega postanowień 

Statutu i Regulaminu Szkoły oraz reguł ustalonych w klasie, 
b. dba o kulturę języka, stosuje zwroty grzecznościowe, 
c. z życzliwością i szacunkiem odnosi się do rówieśników, jest wrażliwy na 

potrzeby innych, 
d. z szacunkiem traktuje nauczycieli i pracowników szkoły, reaguje na ich uwagi, 

jeśli to konieczne, stara się zmienić swoje zachowanie, w swoim postępowaniu 
jest prawdomówny i uczciwy, 

e. kulturalnie i pokojowo rozwiązuje konflikty, 
f. troszczy się o mienie szkolne, z własnej inicjatywy dba o czystość  

i porządek. 
 

2) W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych (pilności): 
a. sumiennie przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne materiały  

i przybory, 
b. na czas odrabia zadania domowe, prace oddaje w terminie, nie gubi otrzymanych 

materiałów, 
c. nie opuszcza zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny, punktualnie przychodzi na 

zajęcia, terminowo usprawiedliwia swoje nieobecności, 
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d. przestrzega postanowień regulaminu w zakresie ubioru i wyglądu zewnętrznego, 
e. nosi strój jednolity i w wyznaczonych okresach zmienia obuwie, 
f. w ustanowionych dniach nosi strój galowy i tarczę szkolną, 
g. przestrzega zasad używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych w szkole, 
h. dba o porządek w klasie i wokół swojego miejsca pracy, 
i. aktywnie uczestniczy w lekcjach i bierze w nich czynny udział, 
j. realizuje swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych. 

 
3) W dziedzinie aktywności społecznej: 

a. wywiązuje się ze zleconych zadań i powierzonych funkcji, 
b. często podejmuje pożyteczne inicjatywy na terenie szkoły, nie podejmuje 

szkodliwych lub niebezpiecznych działań, 
c. doprowadza do końca planowane czynności, 
d. często uczestniczy w inicjowanych przez szkołę lub inne podmioty działaniach 

na rzecz społeczności, 
e. reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach 

sportowych lub innych przedsięwzięciach pozaszkolnych. 
 

2. Uczeń otrzymuje bardzo dobrą ocenę zachowania, jeżeli jego zachowanie wykracza 
poza wymagania przypisane ocenie dobrej, ale nie spełnia wszystkich wymagań 
przypisanych ocenie wzorowej.  
 

3. Uczeń otrzymuje dobrą ocenę zachowania, jeżeli spełnia następujące kryteria: 
 

1) W zakresie kultury osobistej (grzeczności): 
a. na ogół zachowuje się w sposób bezpieczny i przewidywalny, przestrzega 

postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły oraz reguł ustalonych w klasie, 
b. stara się dbać o kulturę języka, nie zapomina o zwrotach grzecznościowych, 
c. z szacunkiem odnosi się do rówieśników, na ogół jest wrażliwy na potrzeby 

innych, 
d. z szacunkiem traktuje pracowników szkoły, reaguje na uwagi nauczycieli  

i pracowników szkoły, wykazuje chęć naprawy własnych błędów, 
e. w swoim postępowaniu jest prawdomówny i uczciwy, 
f. w sytuacjach konfliktowych dąży do kulturalnych i pokojowych rozwiązań, 
g. troszczy się o mienie szkolne, dba o czystość i porządek. 
 

2) W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych (pilności): 
a. przygotowuje się do lekcji, przynosi potrzebne materiały; 
b. najczęściej na czas odrabia zadania domowe, prace oddaje na ogół w terminie, 

nie gubi otrzymanych materiałów, 
c. nie opuszcza zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny, zwykle punktualnie 

przychodzi na zajęcia, terminowo usprawiedliwia swoje nieobecności, 
d. przestrzega postanowień regulaminu w zakresie ubioru i wyglądu 

zewnętrznego, 
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e. zazwyczaj na co dzień nosi strój jednolity i zmienia obuwie, 
f. zazwyczaj w wyznaczonych dniach nosi strój galowy i tarczę szkolną, 
g. przestrzega zasad używania telefonu komórkowego w szkole oraz innych 

urządzeń elektronicznych, 
h. na ogół dba o porządek w klasie i wokół swojego miejsca pracy, 
i. stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach i brać w nich czynny udział, 
j. z reguły realizuje swoje zainteresowania i pasje, uczestnicząc w zajęciach 

dodatkowych. 
 

3) W dziedzinie aktywności społecznej: 
a. stara się wywiązywać ze zleconych zadań i powierzonych funkcji, 
b. stara się podejmować pożyteczne inicjatywy na terenie szkoły, 
c. nie podejmuje szkodliwych lub niebezpiecznych działań, 
d. na ogół doprowadza do końca planowane czynności, 
e. uczestniczy w inicjowanych przez szkołę lub inne podmioty działaniach na  

rzecz społeczności, 
f. w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział 

w konkursach, zawodach sportowych lub innych przedsięwzięciach 
pozaszkolnych. 

 
Uczeń otrzymuje poprawną ocenę zachowania, jeżeli jego zachowanie nie spełnia 
wszystkich wymagań przypisanych ocenie dobrej lub spełnia je w stopniu istotnie 
obniżonym, ale jest zdecydowanie lepsze od większości zachowań przypisanych ocenie 
nieodpowiedniej, a w przypadku popełnienia błędu uczeń dąży do poprawy swojego 
zachowania. 
 

4. Uczeń otrzymuje nieodpowiednią ocenę zachowania, jeżeli  
 

1) W zakresie kultury osobistej: 
a. nie szanuje zasad panujących w szkole i klasie, nie przestrzega ich, stwarza 

zagrożenie dla siebie i innych, 
b. nie dba o stosowanie zwrotów i formuł grzecznościowych, używa wulgarnego 

słownictwa, 
c. nawet na wyraźną prośbę nie udziela pomocy potrzebującym, często pozwala 

sobie na niemiłe komentarze pod adresem innych ludzi, 
d. okazuje lekceważenie pracownikom szkoły i nie reaguje na ich uwagi, 
e. postępuje w sposób nieuczciwy,  
f. w rozwiązywaniu konfliktów posługuje się głównie agresją, 
g. nie troszczy się o mienie szkolne, 
h. narusza dobra osobiste innych osób bezpośrednio lub wykorzystując środki 

elektroniczne (stosuje cyberprzemoc), 
i. stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojego lub innych. 

 
2) W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych (pilności): 

a. nie przygotowuje się do zajęć, nie przynosi potrzebnych materiałów  
i przyborów, 

b. przekracza limity możliwych nieprzygotowań, 
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c. opuszcza zajęcia bez ważnej przyczyny, spóźnia się na zajęcia szkolne więcej 
niż 15 razy w ciągu jednego semestru, 

d. nie przestrzega postanowień regulaminu w zakresie ubioru, zmiany obuwia  
i wyglądu zewnętrznego, 

e. nie miał stroju jednolitego więcej niż dwa razy w semestrze, 
f. nie miał odpowiedniego stroju galowego w czasie uroczystości szkolnej, 
g. wbrew zasadom używa w szkole telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

elektronicznych, 
h. zachowuje się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć i nie stosuje się 

do upomnień nauczyciela, 
i. samowolnie przestaje chodzić na wybrane zajęcia dodatkowe. 

 
3) W dziedzinie aktywności społecznej: 

a. nie wykonuje zleconych mu prac lub przestaje wywiązywać się z podjętych 
zobowiązań, np. dyżurów, funkcji itd. 

b. nie włącza się do pożytecznych działań podejmowanych na terenie szkoły, 
c. nie angażuje się w działania na rzecz innych, 
d. inicjuje szkodliwe lub niebezpieczne działania wśród uczniów, 
e. nie kończy podejmowanych działań. 

 
 

5. Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który w drastyczny sposób narusza 
zasady współżycia społecznego, rażąco narusza postanowienia Statutu i Regulaminu 
Szkoły, stanowi zagrożenie dla siebie i innych oraz wykazuje demoralizujący wpływ na 
otoczenie. 

 
Uwagi 

 
Zasady oceny zachowania obowiązują od dnia 7.09.2017 po zatwierdzeniu uchwałą Rady 
Pedagogicznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 
 
W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 opisane zasady obowiązują 
również w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 
	

	

	

	


