
Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 

 
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

Stosunek do obowiązków szkolnych Kultura osobista Aktywność społeczna 

Uczeń 

1. jest sumienny i pilny w nauce 

2. rozwija własne zainteresowania 

i zdolności 

3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie 

nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco 

usprawiedliwione 

4. przestrzega regulaminów szkolnych (Statut 

Szkoły, regulaminy pracowni) 

5. zawsze posiada odpowiedni strój szkolny: na co 

dzień schludne, czyste ubranie (bluzy i bluzki 

długości poniżej pasa  

z zakrytymi ramionami i plecami oraz małym 

dekolcie, spodnie i spódnica nie krótsze niż przed 

kolano), w czasie uroczystości szkolnych strój 

galowy 

6. przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej 

w zakresie swojego wyglądu: nie farbuje włosów, 

nie stosuje makijażu , nie maluje paznokci, nie 

posiada tatuaży, nie nosi kolczyków w innym 

miejscu niż uszy, nie nosi fryzur i strojów 

demonstrujących przynależność do subkultur, nie 

nosi biżuterii - w szczególności długich wiszących 

kolczyków, ostrych bransolet, nie nosi w szkole 

nakryć głowy oraz obuwia zagrażającego zdrowiu. 

 

Uczeń 

1. swoim zachowaniem daje wzór do 

naśladowania w szkole i poza nią 

2. dba o kulturę języka i piękno mowy ojczystej 

3. nie ulega nałogom 

4. przestrzega zasad bezpieczeństwa  

i higieny, dba o zdrowie swoje  

i innych 

5. przestrzega zasad postępowania  

w szkole w sytuacjach konfliktowych 

6. okazuje szacunek pracownikom szkoły i 

innym osobom przebywającym na terenie 

szkoły  

i poza nią  

7. jest tolerancyjny wobec poglądów i postaw 

innych 

8. dba o honor i tradycje szkoły 

Uczeń (spełnia co najmniej 5 z poniższych 

wymagań) 

1. bierze czynny udział w pracach na rzecz 

klasy i szkoły 

2. jest inicjatorem wielu akcji na terenie szkoły 

i poza nią (np. wykonywanie gazetek, 

przygotowywanie imprez szkolnych i 

środowiskowych) 

3. godnie reprezentuje szkołę, przygotowuje się 

do udziału 

 w konkursach przedmiotowych lub 

zawodach sportowych 

4. aktywnie uczestniczy w pracach kół 

zainteresowań, działających na terenie szkoły 

5. bierze czynny udział w uroczystościach 

pozaszkolnych  

6. działa czynnie na rzecz środowiska (akcje 

charytatywne, działalność ekologiczna, 

proeuropejska) 



2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
Uczeń 

1. jest sumienny i pilny w nauce 

2. rozwija własne zainteresowania 

 i zdolności 

3. systematycznie uczęszcza na zajęcia  

a nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco 

usprawiedliwione 

4. przestrzega regulaminów szkolnych (Statut 

Szkoły, regulaminy pracowni) 

5. zawsze posiada odpowiedni strój szkolny: na co 

dzień schludne, czyste ubranie (bluzy i bluzki 

długości poniżej pasa  

z zakrytymi ramionami i plecami oraz małym 

dekolcie, spodnie i spódnica nie krótsze niż przed 

kolano), w czasie uroczystości szkolnych strój 

galowy, 

6. przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej w 

zakresie swojego wyglądu: nie posiada tatuaży, nie 

nosi kolczyków w innym miejscu niż uszy, nie 

nosi fryzur i strojów demonstrujących 

przynależność do subkultur, nie nosi biżuterii w 

szczególności długich wiszących kolczyków, 

ostrych bransolet, nie nosi  

w szkole nakryć głowy oraz obuwia zagrażającego 

zdrowiu. 

 

Uczeń 

1. kryteria jak przy ocenie wzorowej 

Uczeń 

1. spełnia co najmniej 4 z wymagań na ocenę 

wzorową 

 

  



 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 
Uczeń 

1.  przygotowuje się do zajęć lekcyjnych 

2. rozwija własne zainteresowania  

 zdolności  

3. systematycznie uczęszcza na zajęcia  

4. przestrzega regulaminów szkolnych (Statut 

Szkoły, regulaminy pracowni) 

5. zdarza mu się nie posiadać odpowiedniego stroju 

szkolnego: na co dzień schludne, czyste ubranie 

(bluzy  

i bluzki długości poniżej pasa z zakrytymi 

ramionami i plecami oraz małym dekolcie, 

spodnie i spódnica nie krótsze niż przed kolano), 

w czasie uroczystości stroju galowego, 

6. przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej 

w zakresie swojego wyglądu, chociaż mogą 

zdarzyć się sporadyczne uchybienia, 

Uczeń 

1. kryteria jak przy ocenie wzorowej, zdarzają się 

jednak sporadycznie, drobne uchybienia; 

2. kultura osobista nie budzi zastrzeżeń 

Uczeń 

1. spełnia co najmniej 3 z wymagań na ocenę 

wzorową 

 

  



 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 
Uczeń 

1. pracuje na miarę swoich możliwości 

2. zdarzają się spóźnienia  

i nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach 

szkolnych 

3. posiada uwagi o nieprzestrzeganiu regulaminów 

szkolnych- pracuje nad poprawą swojego 

zachowania 

4. korzysta z możliwości pomocy  

w nauce 

5. zdarza mu się nie posiadać odpowiedniego stroju 

szkolnego: na co dzień schludne, czyste ubranie 

(bluzy  

i bluzki długości poniżej pasa z zakrytymi 

ramionami i plecami oraz małym dekolcie, 

spodnie i spódnica nie krótsze niż przed kolano), 

w czasie uroczystości stroju galowego, 

6. przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej w 

zakresie swojego wyglądu, chociaż mogą zdarzyć 

się uchybienia, 

Uczeń 

1. występują uchybienia w zakresie kultury 

słowa, zachowania na lekcjach, przerwach i 

poza szkołą, w stosunku do  kolegów 

 i osób dorosłych, dbania o ład 

 i porządek wokół siebie. 

Uczeń 

1. spełnia co najmniej 2 z wymagań na ocenę 

wzorową 

Prowadzone działania wychowawcze przynoszą poprawę zachowania. 

  



 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 
Uczeń 

1. nie pracuje na miarę swoich możliwości (jest 

niesystematyczny w nauce, nie odrabia prac 

domowych, nie prowadzi zeszytów 

przedmiotowych) 

2. samowolnie opuszcza zajęcia szkolne (liczne 

spóźnienia 

 i nieobecności nieusprawiedliwione) 

3. często narusza zasady obowiązujące w szkole 

(Statut, regulaminy pracowni) i nie pracuje nad 

poprawą swojego zachowania 

4. nie korzysta z możliwości pomocy  

w nauce 

5. często nie posiada odpowiedniego stroju 

szkolnego: na co dzień schludne, czyste ubranie 

(bluzy 

 i bluzki długości poniżej pasa  

z zakrytymi ramionami i plecami oraz małym 

dekolcie, spodnie  

i spódnica nie krótsze niż przed kolano), w czasie 

uroczystości stroju galowego, 

6. nie przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej 

w zakresie swojego wyglądu, 

Uczeń 

1. narusza normy współżycia społecznego 

2. dokucza słabszym (fizycznie 

 i psychicznie) 

3. przejawia agresywne zachowanie wobec 

kolegów i pracowników szkoły 

4.  nie dba o kulturę języka 

5. ulega nałogom i namawia do tego innych 

6. nie przestrzega zasad higieny  

i czystości otoczenia 

 

Uczeń 

1. uchyla się od prac na rzecz klasy  

i szkoły 

 

Pomimo deklaracji ucznia o poprawie, jego zachowanie nie ulega zmianie. 

  



 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 
Uczeń 

1. lekceważy obowiązki szkolne 

2. samowolnie opuszcza zajęcia szkolne (liczne 

spóźnienia  

i nieobecności nieusprawiedliwione) 

3. nagminnie łamie zasady obowiązujące  

w szkole (Statut, regulaminy pracowni)  

i nie pracuje nad poprawą swojego zachowania 

4. odrzuca możliwości pomocy  

w nauce 

5. notorycznie nie posiada odpowiedniego stroju 

szkolnego: na co dzień  schludne, czyste ubranie 

(bluzy i bluzki długości poniżej pasa z zakrytymi 

ramionami i plecami oraz małym dekolcie, spodnie  

i spódnica nie krótsze niż przed kolano), w czasie 

uroczystości stroju galowego, 

6. nie przestrzega postanowień Rady Pedagogicznej 

w zakresie swojego wyglądu, 

Uczeń 

1. narusza normy współżycia społecznego 

2. znęca się nad kolegami 

i koleżankami fizycznie lub psychicznie 

3. jawnie łamie zapisy Statutu Szkoły 

 i demoralizująco wpływa na kolegów 

4. jest wulgarny i agresywny wobec kolegów i 

osób dorosłych 

5. wskutek swojego zachowania pozostaje pod 

opieką kuratora lub policji 

6. dewastuje mienie szkolne  

i społeczne 

7. nie przestrzega zasad higieny  

i czystości otoczenia 

Uczeń 

1. zupełnie nie angażuje się w prace na rzecz 

klasy i szkoły 

2. zniechęca innych do prac społecznych 

Po podejmowanych działaniach wychowawczych, brak jakiejkolwiek poprawy zachowania ucznia. 

UWAGA 

Jeżeli uczeń w semestrze posiada ponad 30 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, to nie może uzyskać oceny 

zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 

 

W przypadku, gdy uczeń na zakończenie danego semestru nauki posiada liczbę godzin usprawiedliwionych nie większą niż 

zawarta w tygodniowym ramowym planie nauczania danego oddziału, nie ma spóźnień, nie otrzymał pisemnego upomnienia 

wychowawcy, nie otrzymał nagany dyrektora szkoły, otrzymuje ocenę bardzo dobrą zachowania bez względu na cząstkowe oceny 

z poszczególnych obszarów ujętych w regulaminie ustalania ocen zachowania. 


