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KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA  
 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:  

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;  

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;  

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

g. okazywanie szacunku innym osobom  

h. frekwencja na zajęciach edukacyjnych.  

3. Za ocenę wyjściową z zachowania przyjmuje się bardzo dobry.  

4. W trakcie roku szkolnego uczeń może otrzymać od nauczycieli uwagi pozytywne za respektowanie zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) oraz Statucie szkoły, w tym między innymi:  

a. wywiązywanie się z powierzonych zadań; 

b. dobre relacje z całą grupą, wspieranie słabszych członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w 
ramach projektu;  

c. prezentowanie wysokiej kultury słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami; 

d. angażowanie się w życie klasy i szkoły;  

e. utrzymywanie porządku w szafkach oraz w sali;  

f. deponowanie telefonu w sekretariacie; 

lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

5. Reprezentowanie szkoły na konkursach międzyszkolnych czy ogólnopolskich może wpływać na 
podwyższenie oceny z zachowania. Za wyróżniającą się postawę określoną statucie szkolnym Uczeń 
może otrzymać nagrodę statutową.  

6. W trakcie roku szkolnego uczeń może otrzymać od nauczycieli uwagi negatywne za nierespektowanie 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) oraz Statucie szkoły, 
w tym szczególnie:  

a. nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm; 

b. nieszanowanie mienia szkolnego, swojego i innych uczniów; 

c. nieszanowanie relacji grupowych; 

d. niewykazywanie kultury osobistej w komunikacji, także za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej; 

e. niedeponowanie telefonu w sekretariacie;  

f. niezmienianie obuwia;  

g. niedbanie o porządek w szafkach oraz w sali;  

lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

7. Uczeń będzie miał obniżone zachowanie lub otrzyma karę statutową za nierespektowanie zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) oraz Statucie szkoły, w tym 
szczególnie:  

a. niszczenie mienia szkolnego; 

b. używanie wulgaryzmów; 

c. naruszanie nietykalności cielesnej – bójki;  

d. przemoc innego typu (w tym psychiczna); 

e. inne rażące naruszanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, również z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;  

f. trzykrotne niezdeponowanie telefonu w sekretariacie;  

lub w innych uzasadnionych przypadkach.  



 

8. W ciągu semestru wychowawca wystawia bieżące oceny z zachowania.  

9. Na koniec semestru/roku ocena z zachowania może zostać podniesiona decyzją Wychowawcy klasy 
przez:  

1) brak spóźnień na lekcje,  

2) nieprzekroczenie limitu „np” i „bz” z żadnego przedmiotu,  

lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

10. Na koniec semestru/roku ocena z zachowania może zostać obniżona decyzją Wychowawcy klasy 
przez:  

a) przekroczenie limitu “np” i “bz” z dwóch przedmiotów,  

b) nieobecności nieusprawiedliwionych,  

lub w innych uzasadnionych przypadkach.  

Opracował zespół wychowawców  

Prywatnej Szkoły Podstawowej ACADEMOS w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


