
Kryteria zachowania 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

- wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku 

- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 
uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich 
zajęciach organizowanych przez szkołę 

- wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela 
- systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę 
- nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na na kolejne 

godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienia na 
pierwszą godzinę lekcyjną) 

- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 
stwarzanych przez szkołę 

- szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów 
- dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia 
- nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków 

odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) 
- nie używa nigdy wulgarnego słownictwa 
- odnosi sukcesy w konkursach (przedmiotowych, artystycznych) 

 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku 

- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 
uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich 
zajęciach organizowanych przez szkołę 

- wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela 
- systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę 
- nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na na kolejne 

godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienia na 
pierwszą godzinę lekcyjną) 

- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 
stwarzanych przez szkołę 

- szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów 
- dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia 
- nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków 

odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) 
- nie używa wulgarnego słownictwa 
- uczestniczy w konkursach (przedmiotowych, artystycznych) 

 
 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce 
- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
- dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez 

nauczycieli 
- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w 

terminie wyznaczonym przez wychowawcę 
- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek 
- w semestrze nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 7 razy 
- w semestrze nie ma więcej niż 7 nieusprawiedliwionych nieobecności 
- w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 7 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu 
- nie ulega nałogom 
- nie używa wulgarnego słownictwa 
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą 

 
Ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który: 

- w semestrze spóźnił się na zajęcia więcej niż 9 razy 
- nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków 
- nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi 
- w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 10 pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu 
- pozytywnie reaguje na uwagi wychowawcy i innych pracowników szkoły 
- uczestniczy w prowokacji kłótni i konfliktów 
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą 

 
Ocenę nieodpowiednią uzyskuje uczeń, który: 

- bierze udział w bójkach 
- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi 
- niszczy mienie szkolne i społeczne 
- wchodzi w konflikty z otoczeniem 
- w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności 
- działa w nieformalnych grupach 
- nie współpracuje z rówieśnikami  
- niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela 
- wykazuje brak kultury osobistej 

 
Ocenę naganną uzyskuje uczeń, który: 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska 
- bierze udział w bójkach i kradzieżach 
- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi 
- dewastuje mienie szkolne i społeczne 
- stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie 
- w semestrze ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności 
- działa w nieformalnych grupach 
- pozostaje pod opieką kuratora lub dozorem policyjnym 
- nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych 

 
 
 


