
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

W GIMNAZJUM NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ W OTWOCKU 

 

- spójny ze Statutem Szkoły  

- zawiera szczegółowe zasady ustalania oceny wraz z kryteriami 

1. OCENA DOBRA jest dla ucznia, który spełnia wszystkie zapisane niżej kryteria szczegółowe: 

 

Lp. 
 

Kryterium szczegółowe 

 

Uznaje się za spełnione, jeśli jest… 

 
1. 

 
Punktualnie przychodzi na lekcje. 

  
… nie więcej niż 4 spóźnienia 
nieusprawiedliwione. 

 
 

2. 

Nie korzysta na lekcji z telefonów 
komórkowych (urządzenie włączone 
traktuje się jako gotowe do użytku 
i zdeponowania) oraz innych urządzeń 
multimedialnych. 

 
 
… nie więcej 2 uwagi. 

 
 

3. 

Prezentuje wysoką kulturę osobistą 
w stosunku do wszystkich dorosłych 
pracowników szkoły (formy powitania, 
postawa w trakcie rozmowy), szanuje ich 
pracę. 

  
 
… nie więcej niż 1 uwaga. 

 
4. 

Wykonuje polecenia nauczyciela i innych 
pracowników szkoły dotyczące zachowań 
zgodnych z obowiązującym w szkole 
regulaminem. 

 
… nie więcej niż 1 uwaga. 

 
 

5.  

W pełni korzysta z lekcji, nie zakłóca jej 
przebiegu, uniemożliwiając kolegom uczenie 
się, a nauczycielowi nauczanie (nie dotyczy 
sytuacji, gdy uczeń zareagował  
po upomnieniu nauczyciela). 

 
 
… nie więcej niż 3 uwagi.  

 
6. 

 
Prezentuje właściwą postawę 
podczas testów kompetencji i egzaminów. 

 
… brak uwag. 

 
7. 

 
Dba o kulturę języka - zarówno w mowie, 
jak i  piśmie (wulgaryzmy). 

 
… brak uwag. 

 
8. 

 
Szanuje udostępnione przez szkołę 
podręczniki. 

 
… brak uwag.  

 
9. 

 
Zmienia obuwie na takie, jakiego wymaga 
się w szkole (biała podeszwa, sznurówki). 

 
… nie więcej niż 3 uwagi . 

 Szanuje mienie szkoły - nie niszczy sprzętów,  



10. nie maże po ławkach, ścianach i innych -
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynku (nie dotyczy przypadków, gdy 
wyrządzoną szkodę naprawiono). 

… brak uwag. 

 
11. 

Szanuje szkolny ceremoniał - ma strój 
galowy na szkolne uroczystości,  zachowuje 
się stosownie do okoliczności. 

 
…brak uwag 

 
 
 

12. 

Dba o swój wizerunek ucznia 
przez noszenie stroju i fryzury odpowiednich 
do szkoły, np. fason 
i stonowana kolorystyka stroju;  
zakrywający pępek i biust, spódnica nie 
krótsza niż 20 cm przed kolano, 
niefarbowane włosy, klasyczne fryzury, brak 
niebezpiecznych  ozdób, niemalowanie się, 
strój i fryzura nie są wyznacznikami 
przynależności 
do subkultury (nie dotyczy sytuacji, gdy po 
zwróconej uwadze zachowanie 
nie powtarza się). 

 
 
 
… brak uwag 
- Za niestosowną fryzurę uczeń otrzymuje 
ocenę poprawną na trymestr. 

 
13. 

 
Niewielka liczba nieusprawiedliwionych 
godzin. 

 
… nie więcej niż 3 pojedyncze godziny. 

 
14. 

 
Jest wolny od agresji psychicznej, fizycznej 
 i słownej. 

 
… brak uwag. 

 
15. 

 
Jest wolny od nałogów (w tym także 
e-papieros). 

 
… brak uwag. 

 
16. 

 
Jest uczciwy - nie podaje  cudzych prac jako 
własne, nie ściąga, nie kłamie. 

 
… brak uwag; także komentarza o ściąganiu. 

 
 
 

17.  

Jest wolny od zachowań uznawanych 
za demoralizujące (kradzież, fałszerstwo, 
zastraszanie, wymuszanie, rozboje, mobbing 
w stosunku do młodszych lub słabszych, 
narażenie innych na niebezpieczeństwo, 
nałóg nikotynowy, spożycie bądź 
przyniesienie alkoholu, dopalaczy lub 
narkotyków, rozpowszechnianie 
pornografii, handel środkami odurzającymi). 

 
 
 
… brak uwag. 

 
 

18. 

 
Odpowiedzialnie korzysta z karty 
zbliżeniowej (identyfikatora). 
 

 
… nie więcej niż 4 uwagi za jej brak. 
… nie więcej niż 4 uwagi za jej nieodbicie  
po lekcjach. 

  

Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań powoduje rozpatrywanie zachowania ucznia jako co  

najwyżej poprawnego. 

 



2. OCENA POPRAWNA jest dla ucznia, który: 

 

 

Lp. 
 

Kryterium szczegółowe 

 

Uznaje się, jeśli jest… 

 
1. 

 
Punktualnie przychodzi na  lekcje. 

 
…nie więcej niż 10 spóźnień 
nieusprawiedliwionych. 

 
2. 

Nie korzysta na lekcji z telefonów 
komórkowych (urządzenie włączone traktuje 
się jako gotowe do użytku i zdeponowania) 
oraz innych urządzeń multimedialnych. 

 
… nie więcej niż 5 uwag. 

 
3. 

Prezentuje wysoką kulturę osobistą w stosunku 
do wszystkich dorosłych pracowników szkoły 
(formy powitania, postawa w trakcie 
rozmowy), szanuje ich pracę. 

 
 … nie więcej niż 2 uwagi.  

 
4. 

Wykonuje polecenia nauczyciela i innych 
pracowników szkoły dotyczące zachowań 
zgodnych z obowiązującym w szkole 
regulaminem. 

 
… nie więcej niż 2 uwagi. 

 
5.  

W pełni korzysta z lekcji, nie zakłóca jej 
przebiegu, uniemożliwiając kolegom uczenie 
się, a nauczycielowi nauczanie (nie dotyczy 
sytuacji, gdy uczeń zareagował po upomnieniu 
nauczyciela). 

 
… nie więcej niż 7 uwag. 

 
6. 

 
Prezentuje właściwą postawę 
podczas testów kompetencji i egzaminów. 

 
… nie więcej niż 1 uwaga. 

 
7. 

 
Dba o kulturę języka - zarówno w mowie, jak 
 i  piśmie (wulgaryzmy). 

 
… nie więcej niż 1 uwaga. 

 
8. 

 
Szanuje udostępnione przez szkołę podręczniki. 

 
… nie więcej niż 1 uwaga.  

 
9. 

Zmienia obuwie na takie, jakiego wymaga się  
w szkole (biała podeszwa, sznurówki). 

 
… nie więcej niż 5 uwag.  

 
 

10. 

Szanuje mienie szkoły - nie niszczy sprzętów, 
nie maże po ławkach, ścianach i innych 
zarówno wewnątrz, jaki na zewnątrz budynku 
(nie dotyczy przypadków, gdy wyrządzoną 
szkodę naprawiono). 

 
… nie więcej niż  1 uwaga. 

 
11. 

Szanuje szkolny ceremoniał - ma strój galowy  
na szkolne uroczystości,  zachowuje się 
stosownie do okoliczności. 

 
… nie więcej niż 1 uwaga. 

 
 
 

12. 

Dba o swój wizerunek ucznia przez noszenie 
jednolitego stroju i fryzury odpowiednich  
do szkoły, np. fason i stonowana kolorystyka 
stroju;  zakrywający pępek i biust, spódnica nie 
krótsza niż 20 cm przed kolano, niefarbowane 
włosy, klasyczne fryzury, brak niebezpiecznych  
ozdób, niemalowanie się, strój i fryzura nie są 

 
 
 
… nie więcej niż 2 uwagi. 
 



wyznacznikami przynależności do subkultury 
(nie dotyczy sytuacji, gdy po zwróconej uwadze 
zachowanie nie powtarza się). 

 
13. 

 
Niewielka liczba nieusprawiedliwionych godzin. 

 
… nie więcej niż 7 godzin. 

 
14. 

 
Jest wolny od agresji psychicznej, fizycznej i 
słownej. 

 
… brak uwag. 

 
15. 

 
Jest wolny od nałogów. 

 (dopuszcza się 1 uwagę za papierosy lub 
e-papierosy) 

 
16. 

Jest uczciwy - nie podaje  cudzych prac jako 
własne, nie ściąga na klasówkach, nie kłamie. 

… nie więcej niż 1 uwaga lub komentarz  
za ściąganie. 

 
 
 

17.  

Jest wolny od zachowań uznawanych 
za demoralizujące (kradzież, fałszerstwo, 
zastraszanie, wymuszenia, rozboje, mobbing  
w stosunku do młodszych lub słabszych, 
narażenie innych na niebezpieczeństwo, nałóg 
nikotynowy, spożycie lub przyniesienie 
alkoholu, dopalaczy  bądź narkotyków, 
rozpowszechnianie pornografii, handel 
środkami odurzającymi). 

 
 
 
…brak uwag. 

 
 

18. 

 
 
Odpowiedzialnie korzysta z karty zbliżeniowej 
(identyfikatora). 

… powyżej 4 uwag za jej brak. 
- albo/i 

… powyżej 4 uwag za jej nieodbicie  
po lekcjach. 

- albo/i 
… udostępnienie swojej karty osobie 
trzeciej (konsekwencje dla obu stron) – 
nie więcej niż 1 uwaga. 

 

 

Zasady obowiązujące przy ustaleniu oceny dobrej i poprawnej. 

 Uczeń dobry otrzymuje w momencie analizy zachowania 18 punktów. 

 Jeśli  nie spełnia kryterium 17. rozpatrywany od razu jest jako ten, którego 
zachowanie ocenia się nieodpowiednio lub nagannie. 

 Jednokrotne niespełnienie każdego kryterium (dopuszczalnej liczby zachowań) 
powoduje odebranie uczniowi 1 z 18 danych mu punktów. 

 Uczeń, by uzyskać ocenę poprawną, musi osiągnąć przynajmniej 13 punktów. 

 Wielokrotne przekroczenie dopuszczalnej liczby zachowań w danym kryterium 
powoduje odebranie tylu punków z danych 18, ile razy uczeń zwielokrotnił 
negatywne zachowania. 

 

 



3. OCENE NIEODPOWIEDNIĄ  otrzymuje uczeń, który  stracił 6 i więcej punktów  

z danych mu 18 lub nie spełnił kryterium 17. 

 Sfałszował podpis osoby dorosłej, wpisał ocenę do dziennika lub usprawiedliwił 

sobie sam godziny. 

 Rozpowszechniał wizerunek nauczyciela, pracowników szkoły oraz uczniów 

bez ich zgody - bez względu na rodzaj zapisu czy nośnika (fotografowanie, 

nagrywanie, sieć Internet). 

 Zastraszał rówieśników. 

 Przejawiał agresję słowną w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

 Brał udział w dręczeniu innych – zachowania typu: przezywanie, robienie przykrych 

żartów, mówienie nieprawdy (oczernianie), popychanie, zamykanie  

w pomieszczeniach, szturchanie, straszenie. 

 Posiadał lub był pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków. 

 Posiadał, palił papierosy (także e-papierosy) lub przebywał w towarzystwie osób 

palących. 

 Przyniósł do szkoły niebezpieczne narzędzie, w tym  m.in. noże, zapalniczki, zapałki, 

wskaźniki laserowe. 

  Niszczył mienie publiczne (poza szkołą). 

 Nie zrealizował projektu edukacyjnego w trakcie nauki w gimnazjum. 

  Ma udokumentowane zachowania agresywne - więcej niż  3. 

Wystąpienie 3 z ww. zachowań jest podstawą do obniżenia oceny do nagannej. 
 
 

4. OCENA NAGANNA jest dla ucznia, który nie spełnia kryteriów na ocenę 

nieodpowiednią lub wystąpiło co najmniej jedno z zachowań:  
 

 Rozpowszechniał narkotyki, dopalacze, alkohol lub pornografię (tu: handel). 

 Spożywał (na terenie szkoły lub został zidentyfikowany poza nią jako uczeń tego 

gimnazjum) alkohol, dopalacze, narkotyki lub inne środki uzależniające. 

 Uchylał się od spełniania obowiązku szkolnego (więcej niż 50% nieobecności 

w trymestrze). 

 Kradł lub wymuszał (nawet drobne kwoty lub mienie). 

 Uczestniczył w pobiciu. 

 Wszczął alarm bombowy, użył niebezpiecznych narzędzi lub substancji szkodliwych  

dla zdrowia i życia. 

 Zajmował się paserstwem. 

 Uczestniczył w cyberprzemocy. 

 Ubliżył nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły. 

 Naruszył nietykalność cielesną nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

 Zniszczył mienie nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

 Wszedł w sposób nieuprawniony do e-dziennika i  dokonał w nim zmian. 

 



5. OCENY BARDZO DOBRA I WZOROWA 

Uczeń, który  spełnia wymagania na ocenę dobrą - ma 18 punktów - 

i przynajmniej dwa z zapisanych niżej kryteriów otrzymuje OCENĘ BARDZO DOBRĄ, 

(19 - 20 punktów), zaś po spełnieniu przynajmniej 4 kryteriów (co najmniej 22 punkty) - 

OCENĘ WZOROWĄ. 

 Aktywnie działa na rzecz klasy lub szkoły, co potwierdzają wpisy w zeszycie obserwacji (nie 
dotyczy zachowań jednorazowych). 

 Rozwija swoje zainteresowania w kołach zainteresowań w szkole i poza nią - co 
potwierdzone jest wpisem w zeszycie osoby prowadzącej lub zaświadczeniem stosownej 
instytucji. 

 Bierze udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości i imprez, jest ich inicjatorem lub 
organizatorem. 

 Pomaga kolegom w nauce, co potwierdza wpisem nauczyciel przedmiotu - jest to pomoc 
długoterminowa. 

 Działa w organizacjach pozaszkolnych, co wykorzystuje na rzecz szkoły. 

 Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych - potwierdzają to wyniki 
na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym. 

 Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych - potwierdzają 
to wyniki na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym. 

 Promuje szkołę, nie będąc jej reprezentantem, ale rozwijając swoje pozaszkolne pasje  
i talenty (identyfikowany jako uczeń naszego gimnazjum). 

 Aktywnie działa na rzecz środowiska, angażując się w zadania o charakterze społecznym. 

 Aktywnie działa w wolontariacie. 

 Ma 100-procentową frekwencję. 

 Wytrwale dąży do przezwyciężania trudności w nauce (potwierdzeniem systematyczne 
uczestnictwo w konsultacjach, zajęciach wyrównawczych, reedukacji i poprawa wyników w 
nauce). 

 Podejmuje się i wzorowo wywiązuje z powierzonych funkcji - w klasie lub szkole. 

 Zrealizowany przez niego projekt otrzymał wyróżnienie komisji oceniającej. 

 Rzetelnie pełni służbę sztandarową.  

 

5. Finalista bądź laureat konkursu przedmiotowego lub innego o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, jeśli spełnia kryteria na ocenę dobrą, otrzymuje roczną wzorową ocenę 

zachowania. 
 

 

   W formie regulaminu obowiązuje od 1 września 2015r. 

   (wcześniej jako część wewnątrzszkolnego systemu oceniania)  


