
REGULAMIN 

 OCENIANIA ZACHOWANIA W SP 74 POZNAŃ - WSO  

 

1. W klasach IV – VIII ocenę  zachowania ucznia ustala się dwukrotnie, półroczną i końcoworoczną, wyrażając ją ocenami: wzorowa, bardzo 

dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna. 

2.  Na początku roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają dzieci i ich rodziców z WSO zachowania. Zapoznanie się z regulaminem 

oceniania zachowania dzieci i rodzice potwierdzają  podpisem.  

3. Ocenę półroczną i końcoworoczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wszystkich uczących w danej klasie  

i wychowawców świetlicy, bierze pod uwagę ocenę zespołu klasowego,  samoocenę ucznia oraz uwagi zapisane w dzienniku. 

4. Ocena zachowania może być tylko o stopień wyższa niż najniższa zaproponowana przez nauczycieli uczących w danej klasie. 

5. Propozycję oceny z zachowania wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom na tydzień, natomiast zagrożenie oceną naganną –  

 na miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem RP. 

6. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna. 

7. Oceniając zachowanie uczniów w każdym półroczu  bierzemy pod uwagę następujące kryteria: 

- kulturę osobistą 

- zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły 

- przestrzeganie norm społecznych i regulaminów 

- stosunek do obowiązków szkolnych  (punktualność, systematyczność, rzetelność wykonywania powierzonych oraz podjętych 

dobrowolnie różnorodnych prac i zadań) zgodnie z zapisem w poniższej tabeli: 



OCENA Kultura osobista 
(stosunek  
do dorosłych, relacje 
koleżeńskie, kultura 
języka, odpowiedni 
strój) 

Zaangażowanie  
społeczne (SU, 
w klasie, szkole,   
reprezentowanie 
szkoły  
w konkursach, 
udział  
w imprezach) 

Przestrzeganie 
regulaminów 
i norm społ. 
(dyscyplina, 
niestosowanie 
używek, dbanie  
o szkolne mienie) 

Usprawiedliwienia 
nieobecności 
(w terminie) 

Spóźnienia 
(z winy 
ucznia) 

WZOROWA wysoka, 
brak uwag 

powyżej 10 pochwał brak uwag wszystkie nieobecności 
usprawiedliwione 

brak 

BARDZO DOBRA wysoka, 
1 - 2 uwagi 

 
10  pochwał 

1 – 2 uwagi wszystkie nieobecności 
usprawiedliwione 

1 – 2 

DOBRA  
najwyżej 3 uwagi 

 
5 pochwał 

3 uwagi dopuszcza się   
3 nieobecności bez 
usprawiedliwienia 

do 5 

POPRAWNA  
do 5 uwag 

 
3  pochwały 

do 5 uwag dopuszcza się   
5 nieobecności bez 
usprawiedliwienia 

do 10 

NIEODPOWIEDNIA  
do 10 uwag 

 
nieznaczne 

do 10 uwag dopuszcza się  
 10  nieobecności bez 
usprawiedliwienia 

do 15 

NAGANNA powyżej 
10 uwag 

 
znikome 

powyżej 10 uwag powyżej  
10 nieobecności bez 
usprawiedliwienia 

powyżej 15 

 


