
Regulamin Oceniania Zachowania
w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie Rozporządzenia
MEN z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 373) w sprawie warunków i sposobów
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

1. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze
szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym
regulaminie:

● należy zapoznać rodziców z systemem oceniania zachowania na pierwszym zebraniu i
zebrać podpisy pod oświadczeniem o zapoznaniu się z nim,

● należy na pierwszej lekcji wychowawczej zapoznać uczniów z systemem oceniania i
dokonać zapisu o tym fakcie w dzienniku lekcyjnym,

● w salach lekcyjnych należy umieścić listę zachowań nieakceptowanych i akceptowanych
w naszej placówce.

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności
zachowania akceptowane i nieakceptowane w siedmiu sferach życia uczniów (szczegółowa
tabela w punkcie 19):

A. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
B. postępowanie zgodnie 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
G. okazywanie szacunku innym osobom.

3. Obowiązujący system oceniania stanowi pomoc przy wystawianiu ocen zachowania, a nie jest
jego jedynym kryterium.
4. Podczas oceniania zachowania nauczyciel wychowawca bierze pod uwagę również:

● ocenę rówieśniczą,
● samoocenę ucznia,
● ocenę pozostałych nauczycieli,
● ocenę dyrekcji szkoły.

5. Ustalając roczną ocenę zachowania nauczyciel wychowawca uwzględnia ocenę z
poprzedniego semestru.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.



8. Każdy uczeń na początku każdego półrocza startuje od oceny “dobrej”. W ciągu semestru
ocena ulega zmianie (może stać się wyższa lub niższa), w zależności od ilości i jakości
otrzymanych uwag pozytywnych bądź negatywnych, które świadczą o postawie ucznia.
9. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
10. Podczas wystawiania oceny z zachowania nauczyciel wychowawca bierze pod uwagę treść,
wagę zachowania nieakceptowalnego, którego dopuścił się uczeń.
11. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów uwag
pozytywnych jak i negatywnych do dziennika elektronicznego.
12. W przypadku awarii dziennika elektronicznego oceny zachowania ustala wychowawca.
13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zaistniałą sytuacją kryzysową system oceniania nadal obowiązuje i należy przestrzegać zasady
dobrego zachowania.
14. Koniecznym warunkiem uzyskania wyższej oceny zachowania jest wykazanie się w danej
sferze różnorodnymi, pozytywnymi działaniami ucznia.
15. Każde półrocze kończy się podsumowaniem zdobytych uwag i wystawieniem oceny.
16. Uczeń nie może otrzymać zachowania:
● wzorowego, gdy otrzyma więcej niż 1 uwagę negatywną,
● bardzo dobrego, gdy otrzyma więcej niż 3 uwagi negatywne,
● dobrego, gdy otrzyma więcej niż 5 uwag negatywnych,
● poprawnego, gdy otrzyma więcej niż 8 uwag negatywnych,
● nieodpowiedniego, gdy otrzyma więcej niż 11 uwag negatywnych.

17. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który zdobył 12 lub więcej uwag negatywnych.
18. Czyn karalny, popełniony na terenie szkoły, wokół szkoły, podczas wycieczek, wyjść lub
imprez szkolnych, warunkuje ocenę naganną w danym półroczu bez względu na otrzymaną
liczbę uwag pozytywnych. Do czynów ww. zalicza się:

● kradzież
● bójka z uszkodzeniem ciała
● używki
● cyberprzemoc
● zniszczenie mienia

19. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zasugerować podwyższenie lub obniżenie oceny z
zachowania o jeden stopień.
20. Szczegółowy wykaz zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w danych sferach w
naszej placówce:



A - WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
zachowania akceptowane (nagradzane) 

w naszej szkole
zachowania nieakceptowane 

w naszej szkole
1. Punktualność
2. Uczestnictwo w zajęciach

(systematycznie - na miarę
możliwości zdrowotnych,
przewlekłe choroby)

3. Chętne, sumienne wykonywanie
zadań powierzonych przez
nauczyciela (np. dyżur, gazetka).

4. Aktywne uczestnictwo w lekcjach
zgodnie z indywidualnymi
możliwościami (uczestniczy w
dyskusjach, buduje argumenty w
danym temacie, rozwiązuje
zadanie).

5. Aktywne uczestnictwo w pracy
grupowej, projekcie czy pracy w
parach zgodnie z indywidualnymi
możliwościami.

6. Utrzymywanie porządku na swoim
stanowisku pracy (ławce szkolnej,
świetlicy, bibliotece, stołówce,
szafce ubraniowej, szafce osobistej
w sali, itp.)

7. Poszanowanie innego zdania,
poglądów kolegów, koleżanek i
nauczyciela ( jeśli nie zgadza się ze
zdaniem nauczyciela lub kolegów
spokojnie argumentuje swoje
zdanie)

8. Dbanie o podręczniki
9. Dbanie o estetykę i higienę osobistą
10. Dyscyplina na lekcji (pozytywnie,

chętnie, od razu reaguje na
polecenia nauczyciela)

11. Korzystanie ze sprzętu
elektronicznego (komputer, laptop,
tablet, telefon…) zgodnie z
poleceniem nauczyciela i
regulaminem pracowni

12. Stawianie konkretnych pytań, jeśli
czegoś nie rozumie.

13. Zmiana obuwia po przyjściu do
szkoły (na salę gimnastyczną ubiera
obuwie sportowe z białą podeszwą)

14. Rozwijanie zainteresowań i
dzielenie się z innymi wiedzą i
umiejętnościami 

15. Dbałość o wspólne dobro: sprzęt,
meble, pomieszczenia (w tym
łazienki, szatnie, przebieralnie, itp.)

1. Wagarowanie
2. Spóźnianie się na lekcje i inne zajęcia
3. Brak aktywnego uczestnictwa w

lekcjach zgodnie z indywidualnymi
możliwościami.

4. Brak reakcji na polecenia, uwagi
nauczyciela lub innego pracownika
szkoły.

5. Brak dbałości o to co wspólne: sprzęt,
plac zabaw, wyposażenie, korytarze,
sale lekcyjne, salę gimnastyczną,
boiska itp.

6. Niszczenie podręczników i książek
7. Przeszkadzanie innym uczniom w

efektywnym wykorzystaniu czasu na
lekcji oraz nauczycielom w
prowadzeniu lekcji.

8. Korzystanie z telefonu, smartwatcha
bez zgody nauczyciela.



16. Używanie grzecznościowych form
w kontaktach z uczniami,
nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły

17. Dbanie o usprawiedliwienie swoich
nieobecności w szkole (przypomina
rodzicom o usprawiedliwieniu
godzin nieobecnych)

B - POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
Zachowania akceptowane (nagradzane)

w naszej szkole
Zachowania nieakceptowane

w naszej szkole
1. Szacunek do pracowników szkoły-

zwroty grzecznościowe
2. Koleżeńskość.
3. Poszanowanie mienia szkolnego.
4. Wywiązywanie się z przyjętych na

siebie obowiązków między innymi
aktywna praca w Samorządzie
Uczniowskim, Samorządzie
Klasowym (systematyczna
współpraca z SU, organizowanie
wydarzeń klasowych, organizacja
pomocy kolegom i koleżankom po
chorobie czy potrzebującym
wsparcia…)

5. Pomoc w tworzeniu kroniki
szkolnej, facebook, strony www
szkoły itp.

6. Działania na rzecz przedszkolaków
7. Redagowanie gazetki szkolnej,

tworzenie plakatów itp.
8. Czynne zaangażowanie w wystrój

szkoły: gazetki, dekoracje,
rekwizyty

9. Aktywny udział w działaniach
wolontariatu

10. Rozwijanie umiejętności pracy w
grupie: apele, przedstawienia,
projekty…

1. Akty wandalizmu
2. Niewłaściwa postawa, obraźliwe słowa,

odgłosy, gesty w stosunku do innych
uczniów oraz pracowników szkoły

3. Śmiecenie na terenie szkoły i wokół niej
4. Mówienie nieprawdziwych informacji na

temat działań odbywających się na
terenie szkoły.

5. Niezgodne z przeznaczeniem korzystanie
z pomocy dydaktycznych i ze sprzętu
szkolnego. 

C - DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Zachowania akceptowane (nagradzane)

w naszej szkole
Zachowania nieakceptowane

w naszej szkole
1. Ubiór stosowny do uroczystości.
2. Stosowne zachowanie w trakcie

odśpiewania hymnu państwowego.
3. Aktywny udział w organizacji i

przeprowadzaniu działań ważnych
dla środowiska i tradycji szkoły,
między innymi pasowanie, wigilijki,
przedstawienie na Boże Narodzenie,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Dziecka.

1. Rozmowy, wygłupianie się,
przeszkadzanie  podczas uroczystości
szkolnych. 

2. Brak odświętnego stroju podczas
uroczystości szkolnych zgodnego z
zapisem w Statucie.

3. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego
zachowania się w miejscach
publicznych podczas wycieczek
szkolnych.



4. Systematyczny udział w zajęciach
dodatkowych: sportowych,
muzycznych, artystycznych,
przedmiotowych (systematycznie -
na miarę możliwości zdrowotnych,
przewlekłe choroby).

5. Udział w konkursach i zawodach
innych niż przedmiotowe

4. Odmowa reprezentowania szkoły w
zawodach i konkursach

D - DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ
Zachowania akceptowane (nagradzane)

w naszej szkole
Zachowania nieakceptowane

w naszej szkole
1. Stosowanie zwrotów

grzecznościowych.
2. Panowanie  nad emocjami w

codziennych rozmowach, co
pomaga w używaniu pięknego
języka ojczystego.

3. Pozwolenie na używanie prostych
zwrotów, ale kulturalnych..

4. Czytelnictwo - czytanie książek
wzbogaca zasób słownictwa, uczy
formułowania myśli i budowania
argumentacji.

5. Używanie synonimów w
wypowiedziach: na lekcji, na
przerwie i w życiu codziennym (np.
Zamiast “spadaj” - “odejdź,
proszę.”)

1. Wulgaryzmy.
2. Agresja słowna. (napastliwe, brutalne

zachowanie nadawcy wypowiedzi
wobec uczestników komunikacji,
przeciwne zasadom grzeczności
wypowiedzi.)

3. Wypisywanie, rysowanie,
wydrapywanie na sprzętach
szkolnych, ścianach i w innych
miejscach.

E- DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH
OSÓB

Zachowania akceptowane (nagradzane)
w naszej szkole

Zachowania nieakceptowane
w naszej szkole

1. Przestrzeganie regulaminu
porządkowego.

2. Wrażliwość na potrzeby innych (np.
Wolontariat).

3. Zgłaszanie osobie dorosłej
zauważonych przejawów złego
zachowania, agresji, nietolerancji i
wandalizmu.

4. Dbałość o higienę osobistą:
schludny, czysty wygląd m.in.
czyste włosy, czyste paznokcie i
ubranie.

5. Zmiana stroju po zajęciach
wychowania fizycznego.

6. Spokojne schodzenie po schodach
(prawą stroną).

7. Propagowanie zdrowego stylu życia:
przebywanie na powietrzu, zdrowe
kanapki.

1. Łamanie regulaminów
obowiązujących w szkole.

2. Przemoc w każdej postaci
(intencjonalne działanie jednej osoby
wobec drugiej, które wykorzystując
przewagę sił, narusza prawa i dobra
osobiste danej osoby, powodując
cierpienia i szkody.)

3. Stwarzanie sytuacji zagrażającej
zdrowiu i życiu (np. niekontrolowane
bieganie po korytarzu Ei schodach,
bójki, szarpanie, popychanie,
rzucanie przedmiotami itd.)

4. Pomalowane paznokcie, makijaż,
farbowane włosy.

5. Bluzki odsłaniające pępek, za krótkie
spodenki (odsłaniające intymną część
ciała).

6. Spożywanie używek na terenie
szkoły i poza nią. 



8. Przestrzeganie regulaminów:
świetlicy, szatni, placu zabaw, sali
gimnastycznej i innych

9. Odpowiednie korzystanie ze sprzętu
elektronicznego (np. Telefon,
smartwatch): w celach
edukacyjnych, przekazania
informacji, wykonania projektu…

10. Korzystanie z toalet zgodne z ich
przeznaczeniem.

11. Korzystanie ze sprzętów szkolnych,
wyposażenia szkolnego zgodne z
ich przeznaczeniem.

7. Brak reakcji na niebezpieczne
zachowania (bierne uczestnictwo).

8. Zachęcanie i namawianie do
niebezpiecznych zachowań.

9. Wychodzenie ze szkoły, klasy - bez
zgody nauczyciela lub zwolnienia
przez rodzica.

10. Wyłudzanie pieniędzy i innych
przedmiotów.

11. Wyrzucanie, marnotrawienie
produktów spożywczych.

12. Brak reakcji na upomnienia
nauczycieli.

F - GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
Zachowania akceptowane (nagradzane)

w naszej szkole
Zachowania nieakceptowane

w naszej szkole
1. Zachowanie ładu i porządku w

swoim otoczeniu.
2. Dbanie o środowisko - udział w

akcjach ekologicznych.
3. Postawa patriotyczna (tolerancja,

szacunek wobec drugiej osoby,
praca życzliwość do cudzoziemców,
nauka, odpowiedzialność,
propagowanie swojego kraju,
zachowuje tradycję i zwyczaje,
dbałość o środowisko, szacunek do
symboli narodowych).

4. Używanie zwrotów
grzecznościowych w stosunku do
innych uczniów oraz wszystkich
pracowników szkoły.

5. Przekazywanie informacji zgodnych
z prawdą - faktami. 

6. Odpowiednie zachowanie podczas
uroczystości i innych wydarzeń w
szkole i poza nią.

7. Dbałość o czystość na terenie szkoły
i poza nią.

8. Okazywanie szacunku sobie
nawzajem zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami (np.
dziewczyny jako pierwsze wchodzą
do klasy, szkoły, na salę
gimnastyczną itp.)

9. Dbałość o podręczniki, książki z
biblioteki, pomoce szkolne,
wyposażenie świetlicy i sali
gimnastycznej, pomoce
dydaktyczne.

10. Godne traktowanie sprawdzianów i
wszelkich wytworów uczniów.

1. Wandalizm (umyślne niszczenie bez
wyraźnego powodu cudzych rzeczy,
wytworów itp.)

2. Brak szacunku wobec symboli
narodowych.

3. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego
zachowania się w miejscach
publicznych podczas wycieczek
szkolnych. 

4. Przywłaszczanie, niszczenie cudzych
i własnych rzeczy (np. sprawdzian).



11. Umiejętność przyznania się do
błędu

12. Przyjmowanie krytyki wobec
własnych działań, zachowań czy
słów.

13. Spokojne i kulturalne
rozwiązywanie konfliktów.

14. Negocjowanie z nauczycielami lub
uczniami na zasadzie budowania
argumentów.

G - OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
Zachowania akceptowane (nagradzane)

w naszej szkole
Zachowania nieakceptowane

w naszej szkole
1. Używanie zwrotów

grzecznościowych w stosunku do
wszystkich osób.

2. Mówienie prawdy.
3. Uwrażliwienie na innych (empatia) -

reagowanie i udzielanie pomocy w
razie potrzeby np. dzielenie się
przyborami szkolnymi, jedzeniem,
wiedzą.

4. Uczenie młodszych szacunku do
innych.

5. Umiejętność ustąpienia, np.: w
sporze, zajętym miejscu, wybranej
książce…

6. Chęć niesienia pomocy.
7. Kulturalne, ciche i spokojne

spożywanie posiłków.
8. Chętne wykonywanie zleconych

zadań dodatkowych.
9. Wyrażanie się z szacunkiem o

kolegach, koleżankach,
nauczycielach i innych.

10. Udzielanie pomocy koleżeńskiej.
11. Tolerancja i akceptacja inności.

1. Wyśmiewanie, przezywanie
obmawianie innych.

2. Agresywne zachowanie krzywdzące
innych.

3. Przekraczanie strefy komfortu (np.
ciągnięcie za włosy, dotykanie,
“dziubanie” itp.)

4. Kłótnie.
5. Bójki.
6. Namawianie i nastawianie przeciwko

koleżance/koledze/nauczycielom/inn
ym

7. Wywoływanie konfliktów
koleżeńskich i wciąganie w nie
członków rodzin


