
Ocena z zachowania w II semestrze roku szkolnego 2019/2020: 

 

1.Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych wymaga od uczniów 
obowiązku szkolnego w postaci nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 
2020r. poz.  493 z późn. zm)   
 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 
następujące podstawowe obszary, które będą podlegały ocenie : 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Nauczyciele wystawiają ocenę z zachowania według sześciopunktowej skali:  
-wzorowe – 6 
-bardzo dobre – 5 
-dobre – 4 
-poprawne – 3 
-nieodpowiednie – 2  
-naganne – 1  
 
4.Samoocena i ocena kolegów według tej samej skali 

5.Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po  zebraniu samooceny 
uczniów oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli i kolegów.  
 
6.Składnikami ostatecznej oceny z zachowania są:  ocena wychowawcy + średnia 
ocen wystawionych przez nauczycieli + średnia ocen kolegów + samoocena. 
Stanowią one średnią ważoną wszystkich wymienionych składników. Waga tych 
ocen przedstawia się następująco: 
-ocena wychowawcy – waga 5  
-ocena nauczycieli – waga 3  
-ocena kolegów – waga 1  
-samoocena – waga 1 
 
7.Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za I i II półrocze 

8.Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z 
rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych 
 



4.Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

Uczeń lub rodzice ucznia (bądź opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po dokonanej klasyfikacji a w 
przypadku sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wynikającego z 
sytuacji losowej, w postaci skanu podpisanego pisma odwoławczego przesłanego 
na adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@szkola51.pl 

 

 

mailto:sekretariat@szkola51.pl

