
oegulamin oceniania zachowania 
Szkołó modstawowej nr 2 w hórniku 

tażnó od dnia OS września OMMSI ze zmianami od NUKMVKOMMT rKI od NUKMVKOMMU rKI od NKMVKOMNMI od NNKMVKOMNO rK 
Tekst jednolitóK 

 

mostanowienia ogólne 
 

oegulamin oceniania zachowania pzkołó modstawowej nr O w hórniku jest zgodnó z 
rozporządzeniem jinisterstwa bdukacji karodowej i pportu z dnia T września OMM4 roku w sprawie 
warunków i sposobu ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów i słuchaczó oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznóchK 
oegulamin jest zbiorem szczegółowóch zasad oceniania zachowania w klasach fs – sf pzkołó 
modstawowej nr O w hórnikuK lgólne zasadó oceniania zachowania ujęte są w § NP i NR tewnętrznego 
pystemu Oceniania.  

§ N 
 

Śródroczna i roczna ocena klasófikacójna zachowania uwzględnia w szczególnościW 
N) wówiązówanie się z obowiązków ucznia; 
O) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
P) dbałość o piękno mowó ojczóstej; 
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innóch osób; 
R) kulturalne zachowanie się w szkoleI szacunek dla innóchI dbałość o honor i tradócje szkołóK 

 

§ O 
 

ooczną i śródroczną ocenę klasófikacójną zachowania ustala się według następującej skaliW 
N) wzorowe; 
O) bardzo dobre; 
P) dobre; 
4) poprawne; 
R) nieodpowiednie; 
S) naganneI 

§ P 
 

t tabeli nr 1 wószczególniono karógodne przewinienia ucznia kwalifikujące go do otrzómania ocenó 
nagannejK geżeli uczeń dopuści się jednego z wómienionóch przewinień z uzóskanej ilości punktów 
każdorazowo odejmuje mu się NM punktówK  
 
 

Tabela nr 1 
 

ipK Karógodne przewinienia 

NK tagaruje – samowolnie opuszcza zajęcia lekcójne powóżej pięciu pojedónczóch godzin z jednego 
przedmiotu lub trzech pełnóch dniK 

OK Celowo niszczó mienie szkołóW budónekI sprzęt szkolnóI pomoce dódaktóczneI elementó wóstrojuK 
PK tulgarnie odnosi się do nauczócieliI pracownikówK 

4KN wachowuje się agresównie zagrażając zdrowiu lub żóciu kolegów i pracowników szkołóK 
4KO rlega nałogomW picie alkoholuI palenie tótoniuI narkotókiK 
RK tółudza pieniądzeI kradnieK 

 
 
 
 



§ 4 
 
wa spełnienie warunków wómienionóch w tabeli nr 2 uczeń otrzómuje punktóK puma uzóskanóch 
punktów decóduje o otrzómaniu jednej z pozostałóch ocen zachowaniaK lcenó ustalane są zgodnie z 
następującą skaląW 
   

liczba punktów zachowanie 
4U i wóżej wzorowe 

4T J PS bardzo dobre 
PR – OR dobre 
O4 – N4 poprawne 
NP – M nieodpowiednie 

 
Tabela nr 2 

ipK pzczegółowe króteria iiczba 
punktów 

NKN kosi dzienniczek i notes do zarządzeń dórK szkołó    M – O braki – O pktK  
wa każdó następnó brak uczniowi odejmuje się jeden punktK  

O 

NKO rsprawiedliwia na bieżąco nieobecności – w terminie dwóch tógodni 
wa posiadanie pojedónczóch NJR godzin nieusprawiedliwionóch M pK 

M lub O 

NKP mrzónosi zeszótóI podręcznikiI przóboró wskazane przez nauczócielaK M – O braki –OpktK 
wa każdó następnó brak uczniowi odejmuje się jeden punktK 

O 

 
NK4 

kie spóźnia się na zajęcia lekcójneW 
a) M JO spóźnień – OpktK 

wa każde następne spóźnienie uczniowi odejmuje się jeden punktK 

O 

NKRK tókonuje polecenia nauczócielaK M – O uchóbienia – P pktK   
wa każdą następną uwagę uczniowi odejmuje się jeden punktK 
kpK 
N) terminowe oddawanie sprawdzianów 
O) wówiązówanie się z obowiązków dóżurnego 
P) niewókonanie powierzonego zadania Euczeń sam się zgłosiłI wóraził zgodę) – npK 
wókonanie gazetki  ściennejI plakatuI przóniesienie pomocó na lekcję  
4)  inne 

P 

NKS mrzónosi podpisó rodziców pod zarządzeniamiI komunikatami i uwagami dórektora lub 
nauczócieliK M – O braki – O pktK   
wa każdó następnó brak uczniowi odejmuje się jeden punktK 
aotóczó komunikatów i zarządzeńI które na pewno powinnó dotrzeć do rodzica 
Einformacje o dóżurach nauczócielskichI wówiadówkachI uwagiI prośbó o przóbócie 
rodzica)K 

O 

OKN rczestniczó w szkolnóch zajęciach pozalekcójnóch Ekoła przedmiotowe organizowane 
przez szkołę)K tómagana frekwencja TRB   
N koło – N pktK       O koła – O pktK      P i powóżej – PpktK 

M – P 

OKO tókazuje się pracą Eświetlica szkolnaI spółdzielnia uczniowskaI samorząd szkolnó i 
klasowó) lub uczestniczó w organizowaniu imprez szkolnóchI klasowóchI 
środowiskowóchI sprzątaniu świataI zbiórce surowców wtórnóch W         
a) N impreza – N pktK          maksómalnie J R pktK 
fnformacje o konkretnóch działaniach ucznia wpisuje nauczóciel na bieżąco w zeszócie 
rwag i pochwał. 

 
M J R 

OKP tókazuje troskę o wóstrój klasó i szkołóW gazetki Epunktó przóznajemó za gazetki 
estetóczneI pomósłowe)I dekoracje Enie punktujemó przóniesienia kwiatka 
doniczkowego)W 

a) jedno działanie – NpktK 
b) dwa działania – O pktK 

 
M J P  



c) przez całó semestr – P pktK 
OK4 Bierze udział w konkursach wiedzó i artóstócznóchK  

munktó otrzómuje uczeńI któró w konkursie szkolnómW 
J wiedzó uzóskał przónajmniej RMB punktówI 
J artóstócznóm J  miejsca lub wóróżnienia  
a) N konkurs – N pktK           b) maksómalnie J R pktK 
l przóznaniu punktów decóduje komisja konkursowa – wóbiera praceI które wóróżniaI 
ale niekoniecznie posóła dalej lub nagradzaK 
munktó otrzómuje również uczeńI któró brał udział w wóższóm etapie zajął fI ffI fff 
miejsce lub wókazał się dodatkową pracąK 
t przópadku konkursów plastócznóchI bez względu na etapI za tę samą pracę uczeń 
otrzómuje N pktK 

 
M – R  

OKR Bierze udział zawodach sportowóchW 
            a) N zawodó – N pktK           b) maksómalnie J R pktK 

M – R 

OKS Bierze udział w programach artóstócznóch EakademieI przedstawienia teatralne)    
a) N wóstęp – N pktK           b) maksómalnie J P pktK 

 
M – P  

PK kie użówa nietaktownóchI sformułowań bądź gestówW nietaktowne komentarzeI 
przezwiska w stosunku do kolegów  
wa każde powóższe zachowanie uczniowi odejmuje się jeden punktK 

O 

4KN mrzestrzega zarządzeń dórektora szkołóW 
a) nie przónosi niepotrzebnóch przedmiotów zagrażającóch zdrowiu lub żóciu 

kolegówW nóżI petardaI zapalniczkaI zapałkiI chemikalia w aerozolu itpK JNpkt 
b) podczas lekcji nie korzósta z telefonu komórkowego – NpktK 

wa każde następne nieprzestrzeganie zarządzeń uczniowi odejmuje się jeden punktK 

 
O  

 

4KO ka co dzień stosuje strójI obowiązującó w szkoleK  
a) nosi codziennie mundurek – 4p     M – O braki – 4 pktK   

wa każdó następnó brak uczniowi odejmuje się jeden punktK  

4 
 

RK Taktownie i kulturalnie zachowuje się w szkoleI okazuje szacunek innómW 
a) brak uwag – NM pktK 
b) każda uwaga skutkuje obniżeniem o NpktK 

wa sfałszowanie podpisu rodzica lub usunięcie uwagi nauczóciela odbieramó uczniowi 
Pp  
J rozmowó na lekcjiI żucie gumóI rzucanie papierkówI odmowa podania dzienniczkaI 
zeszótuI bekanieI bójkiI przepóchanieI niszczenie dekoracjiI toreb i odzieżó kolegówI 
zabieranie przóborówI brudzenie odzieżó lub rzeczó osobistóchK  
J gra w piłkęI jazda roweremI rzucanie śniegiem podczas przerw 
J niegodne zachowanie podczas uroczóstości szkolnóch Ew trakcie śpiewania hómnuI 
wprowadzania i wóprowadzania sztandaru)  

 
NM 

wa pojedóncze działaniaI które wókraczają poza limit przódzielonóch punktów można przóznać 
dodatkowe punktóW 
J po N pktK za każde udokumentowane działanie uczniaI  
J R pktK za opiekę nad hodowlami szkolnómi lub pracę w sklepiku przez całó semestrI 
J R pktKza opiekę nad hodowlami szkolnómi podczas wakacji i feriiK                                                                                      

kauczóciele sumiennie zapisują uwagi w weszycie uwag i pochwał. tóchowawca na koniec semestru 
każdą uwagę przóporządkowuje tólko raz odpowiedniemu punktowiK 
lcena końcowo roczna jest wóstawiona w oparciu o średnią sumę punktów uzóskanóch za f i ff semestrK 
geżeli uczeń na koniec semestru uzóskał ujemną liczbę punktówI otrzómuje naganną ocenę semestralnąK 
wałącznikiW tabela pomocnicza 
mrzyjęto na om w dniu 11.09.O01O r. 
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