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Lekcja 

Temat: Oceniamy swoje zachowanie. 

Statut szkoły branżowej: 

§ 45. Zasady oceniania zachowania uczniów. 

3. Zachowanie ucznia ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie ;  

6) naganne.  

 

4. Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się w sposób szczególny na terenie szkoły i klasy pilnością, 

sumiennością i wytrwałością w wypełnianiu obowiązków; 

2) nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole; 

3) jest dla innych wzorem do naśladowania dzięki wysokiej kulturze osobistej, 

prawdomówności i uczciwości; 

4) posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną; 

5) w każdej sytuacji chętnie pomaga innym, zawsze jest uczynny, koleżeński i 

odpowiedzialny, okazuje szacunek starszym i rówieśnikom; 

6) wyróżnia się zdyscyplinowaniem i punktualnością;  

7) podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i społeczności szkolnej; 

8) godnie reprezentuje swoją szkołę: aktywnie uczestniczy w apelach, 

uroczystościach i konkursach; 

9) wzorowo dba o mienie osobiste i ogólnospołeczne; 

10) zdecydowanie i właściwie reaguje na przejawy zła, staje w obronie 

słabszych, ma pozytywny stosunek do ochrony środowiska naturalnego; 

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o estetykę wyglądu i higienę, 

szanuje zdrowie własne i cudze. 

 

5. Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) jest pilny, sumienny, wytrwały w wypełnianiu obowiązków na terenie klasy i 

szkoły; 

2) nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole;  
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3) posiada odpowiednią kulturę osobistą, jest prawdomówny i uczciwy, chętnie 

pomaga innym, jest uczynny, koleżeński, odpowiedzialny, okazuje szacunek 

starszym i rówieśnikom; 

4) posługuje się na co dzień poprawną polszczyzną; 

5) cechuje go odpowiedzialność i zdyscyplinowanie; 

6) podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy i szkoły; 

7) godnie reprezentuje swoją szkołę, aktywnie uczestniczy w apelach, 

uroczystościach i konkursach; 

8) dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze. 

 

6. Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) wykonuje obowiązki bez szczególnego angażowania się w życie społeczności 

szkolnej; 

2) dąży do doskonalenia cech swojego charakteru i osobowości; 

3) jego zachowanie w szkole i poza nią jest właściwe, ale niczym się nie 

wyróżnia; 

4) cechuje go zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, okazuje szacunek 

starszymi rówieśnikom; 

5) jest koleżeński i taktowny, wykazuje tolerancję wobec innych. 

 

7. Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) w pojedynczych przypadkach narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i 

szkoły; 

2) czasami nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły; 3) 

czasami nie przestrzega norm współżycia w grupie, popada w konflikty z 

oczeniem; 

4) czasami nie dba o mienie osobiste i społeczne; 

5) zdarzają się pojedyncze działania zagrażające bezpieczeństwu. 

 

8. Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

1) narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły, nie ma jednak rażących 

uchybień w jego postępowaniu i kulturze osobistej; 

2) często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły; 

3) nie przestrzega norm współżycia w grupie, często popada w konflikty z 

otoczeniem; 

4) nie dba o mienie osobiste i społeczne, nie szanuje pracy innych ludzi; 

5) podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, jednak 

deklaruje chęć poprawy, a działania wychowawcze i dyscyplinujące nie 

przynoszą pozytywnych efektów;  

6) posiada godziny nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole; 

7) zdarzają mu się częste spóźnienia. 

 

9. Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 



1) uchybia w sposób rażący obowiązkom ucznia; 

2) nie przestrzega zasad kultury osobistej; 

3) nie dba o swoje zdrowie i zagraża zdrowiu innych; 

4) popada w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi; 

5) dopuszcza się wyłudzania pieniędzy i rzeczy będących własnością innych 

osób; 

6) świadomie niszczy mienie szkolne; 

7) dopuszcza się czynów karalnych; 

8) nie pracuje nad zmianą własnego postępowania i nie deklaruje chęci 

poprawy; 

9) posiada nieusprawiedliwione nieobecności w szkole; 

10) zastosowane działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych 

efektów. 

10. Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny zachowania ustalonej przez 

wychowawcę klasy do Dyrektora. 

11. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów na dwa tygodnie 

przed planowaną klasyfikacją o ocenie zachowania. W przypadku oceny 

nieodpowiedniej i nagannej musi poinformować również rodziców 

Zapoznajcie się z zasadami oceniania zachowania i wystawcie oceny wszystkim 

w klasie (I, II III branżowa) i odeślijcie mi na e-maila: bozenawol@vp.pl. 

Powodzenia! 
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