
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

§ 1 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej 

Jadwigi w Konstantynowie  Łódzkim określa obowiązujące w szkole zasady 
oceniania zachowania. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania jest opracowany zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz Statutem 
Szkoły. 

§ 2 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania obejmuje: 
1) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania 
2) Ocenianie bieżące oraz ustalanie oceny zachowania na I półrocze i na 

koniec roku szkolnego 
3) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  

o zachowaniu ucznia 
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania. 

4. O zachowaniu ucznia informują rodziców wychowawcy klas podczas 
wywiadówek, konsultacji lub indywidualnych spotkań. 

5. Rodzice o zachowaniu ucznia mogą zostać powiadomieniu poprzez wpis w 
dzienniku elektronicznym, telefonicznie lub wpis w zeszycie przedmiotowym. 

6. W przypadku gdy nieodpowiednie zachowanie ucznia powtarza się, 
wychowawca wzywa rodziców ucznia i w jego obecności przeprowadza 
analizę jego zachowania. 

7. W przypadku rażących naruszeń statutu szkoły, opuszczania szkoły bez 
uzgodnienia, opuszczania godzin bez usprawiedliwienia, samowolnego 
opuszczania terenu szkoły, wejścia w konflikt z prawem itp. wychowawca 
bezzwłocznie wzywa do szkoły rodziców ucznia. 

§3 
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1. Zasady wystawiania oceny zachowania 
1) Oceniając zachowanie ucznia, bierzemy pod uwagę systematyczność 

występujących form zachowań 
2) Zachowanie oceniamy na podstawie 9 kryteriów oceny zachowania: 

a) STOSUNEK DO NAUKI- 1-4 pkt 
b) WKŁAD PRACY W DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE SZKOŁY 

 I POZA NIĄ 1-4 pkt. 
c) ZACHOWANIE KULTURY W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH  

I  DBAŁOŚĆ O KULTURĘ JĘZYKA- 1 6 pkt. 
d) WYGLĄD  ZEWNĘTRZNY- 1-3 pkt. 
e) POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI- 1-3 pkt. 
f) POSTAWA SPOŁECZNA I MORALNA- 1-5 pkt. 
g) PRZESTRZEGANIE ZASAD  BEZPIECZEŃSTWA- 1-5 pkt. 
h) POSTAWA WOBEC NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ- 1-5 pkt. 
i) PROJEKT EDUKACYJNY (KL. II GIMNAZJUM)- 0-6 pkt. 

 
3) Każde z ww. kryteriów oceniane jest wg określonej punktacji. Uczeń  

ma możliwość uzyskania  maksymalnie 35 punktów (41 pkt.- ucz. kl. II 
Gimnazjum) 

4) Poniższy schemat przedstawia liczbę punktów odpowiadającą  
poszczególnym ocenom zachowania oraz frekwencję warunkującą tę 
ocenę: 

a) 35-32 (41-37),  ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  
nie przekroczy siedmiu (7) - wzorowe  

b) 31-27 (36-31), ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  
nie przekroczy szesnastu (16)- bardzo dobre 

c) 26-21 (30-23), ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  
nie przekroczy dwudziestu pięciu (25)- dobre 

d) 20-15 (22-17)- ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  
nie przekroczy czterdziestu ( 40) poprawne 

e) 14-10 (16-10), ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze  
nie przekroczy sześćdziesięciu (60) - nieodpowiednie 

f) 9 i mniej, ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 
przekroczy sześćdziesiąt - naganne 

5) Sytuacje wyjątkowe, nie objęte powyższym schematem oceniania. Uczeń 
niezależnie od uzyskanych punktów otrzymuje ocenę naganną  
w następujących sytuacjach: 

a) gdy dokonał kradzieży lub brał w niej udział 
b) spowodował zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego, 

kolegów, pracowników szkoły lub innych osób 
c) regularnie ( dostrzega się powtarzalność zachowania i 

brak jego poprawy) stosuje używki i środki odurzające na 
terenie szkoły 
 i poza nią 

6) Każdy nauczyciel uczący w danej klasie, dwa (2) razy w semestrze jest 
zobowiązany oceniać zachowanie uczniów (zał. nr 1) 

7) Każdy nauczyciel ma prawo napisać opinie o uczniu i przekazać ją 
wychowawcy 
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8) Każdy uczeń dwa razy w półroczu dokonuje samooceny swojego 
zachowania według określonych kryteriów (zał. nr 2) 

9) Każdy wychowawca dwa razy w półroczu dokonuje oceny zachowania 
uczniów według określonych kryteriów (zał. Nr 3) 

10) Ocenę zachowania ostatecznie ustala wychowawca klasy po 
uwzględnieniu samooceny ucznia, opinii wszystkich nauczycieli, opinii 
klasy, opinii pracowników szkoły. 

11) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego 
opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, poradni 
specjalistycznej należy uwzględnić możliwość wpływu stwierdzonych 
zaburzeń na jego zachowanie. 

12) W szczególnych przypadkach naruszenia zasad zachowania 
obowiązujących w szkole, niezależnie od liczby posiadanych przez ucznia 
punktów, wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może 
obniżyć uczniowi ocenę z zachowania aż do oceny nagannej. 

13) Wychowawca, mimo negatywnych ocen zachowania ucznia odnotowanych 
w zeszycie klasowym zachowania, może podwyższyć uczniowi ocenę 
zachowania o jeden stopień w przypadku, gdy jego zachowanie uległo 
wyraźnej poprawie. Podwyższenie nie dotyczy   uzyskania oceny 
wzorowej. 

14) W ostatniej klasie szkoły wychowawca  wystawiając ocenę zachowania 
może uwzględnić zachowanie ucznia w ciągu danego etapu edukacyjnego 
i zmienić ją na korzyść ucznia. 
 

§ 4 
1. O przewidywanej ocenie półrocznej i rocznej zachowania uczeń jest 

informowany na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej. Ostateczna ocena jest wystawiana na cztery dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

2. O przewidywanej półrocznej i rocznej ocenie nagannej zachowania uczeń 
 i jego rodzice są informowani jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacja ta powinna być potwierdzona 
podpisem rodzica lub wysłana pocztą. 

§ 5 
1. FORMY MOTYWOWANIA DO  ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH 

 
1) Zachowania i aktywność nagradzana i uznawana  

a) postawa moralna 
b) szczególna aktywność i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy 

 i szkoły 
c) udział i sukcesy w konkursach 
d) praca na rzecz innych  
e) zauważalny postęp i rozwój  
f) reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

 
1) Formy uznania: 

a) wpływ na ocenę zachowania. 
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b) listy pochwalne od dyrekcji szkoły do rodziców/prawnych 
opiekunów 

c) nagrody książkowe i rzeczowe 
d) nagroda samorządowca roku 
e) dyplom uznania 
f) podziękowanie od wychowawcy i dyrekcji szkoły 
g) wpis na świadectwie szkolnym 
h) stypendium za wyniki w nauce – od klasy V 
i) nagroda dyrektora szkoły dla absolwenta szkoły 
j) nagroda Burmistrza  Konstantynowa Łódzkiego dla absolwenta 

szkoły 
k) nagroda samorządowca przyznawana przez Radę Miejską 

Konstantynowa Łódzkiego dla absolwenta szkoły 
 

2) Zachowania przynoszące uszczerbek dla dobrego imienia ucznia  
i szkoły 

a) wagary i ucieczki z zajęć 
b) bójki 
c) naruszanie godności i nietykalności osobistej kolegów  

i pracowników szkoły 
d) palenie papierosów 
e) spożywanie alkoholu 
f) eksperymentowanie z narkotykami i dopalaczami 
g) dewastowanie sprzętu, pomieszczeń 
h) wymuszanie i  przemoc psychiczna 
i) kradzież 
j) kłamstwo 
k) arogancja w zachowaniu i postawie 
l) negatywne oddziaływanie na rówieśników 
m) wyzywający i niestosowny wygląd 
n) inne zachowania niezgodne ze statutem szkoły i regulaminami 

 
3) Sposoby wpływania na poprawę zachowania 

a) rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące z wychowawcą, 
pedagogiem, psychologiem, dyrekcją szkoły 

b) powiadomienie lub wezwanie rodziców do szkoły 
c) powiadomienie lub wezwanie stosownych organów (Policja, 

Straż Miejska) 
d) skierowanie do instytucji wspomagających wychowanie, 

zobowiązanie do okazania dowodu uczęszczania na zajęcia  
o charakterze korekcyjno- terapeutycznym 

e) konsekwencje finansowe związane ze szkodą materialną  
f) zakaz udziału w dyskotekach, zabawach i imprezach klasowych i 

szkolnych 
g) wykonywanie dodatkowej pracy intelektualnej o charakterze 

profilaktycznym pod   nadzorem wychowawcy, pedagoga, 
psychologa, dyrekcji, nauczyciela (wyszukiwanie  informacji, 
pisanie referatu, osobistego planu naprawczego) 

h) wykonanie prac na rzecz szkoły lub innych osób 
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§ 6 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania podlega procesowi stałej 
ewaluacji. 

2. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:  
1) nauczyciele podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów 
2) uczniowie przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach 

wychowawczych oraz w swobodnych rozmowach z nauczycielami,   
na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, 

3) rodzice w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet i dyskusje 
z nauczycielami. 

3.  WSO może być poddany weryfikacji na koniec półrocza i roku szkolnego. 
4.  We wszystkich sytuacjach wątpliwych, związanych z ocenianiem w szkole 

rozstrzygającym, nadrzędnym źródłem prawa jest Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 
1278  z póź. zmianami)  
 

Załączniki: 
1) System oceniania zachowania-arkusz dla nauczyciela 
2) System oceniania zachowania-arkusz zbiorczy 
3) Karta samoocena 

 

 


