
ZASADY ZACHOWANIA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II. 

 

§ 1 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych wynikających z praw i obowiązków ucznia 

zawartych w Statucie Szkoły. 

2. Ocena zachowania oprócz funkcji dydaktycznej spełnia funkcję wychowawczą. Ocena 

ta ma znaczenie motywacyjne dla samych uczniów, a także służy jako informacja 

dla rodziców. 

 

§ 2 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b. przestrzeganie  prawa szkolnego,  

c. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etyczno– moralnych. 

 

§ 3 

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Na ocenę zachowania nie mogą mieć wpływu osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

3. Obowiązujący zakres ocen zachowania: 

a. wzorowe 

b. bardzo dobre 

c. dobre 

d. poprawne 

e. nieodpowiednie 

f. naganne 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły. 

 

§ 4 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny. 

 

§ 5 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku  

szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 6 

1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 8. 

 



§ 7  

1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po wykonaniu następujących 

czynności: 

a. samoocenie ucznia, 

b. ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie wpisów w dzienniku i zeszycie 

wychowawcy, 

c. konsultacji propozycji ocen z zespołem uczącym. 

2. O planowanej ocenie informowany jest uczeń, a za jego pośrednictwem rodzice, 

na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

3. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo skierować do dyrektora szkoły 

odwołanie od oceny zachowania w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

 

§ 8  

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

a. ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny; 

b.  z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

      - skład komisji (3 osoby z wyłączeniem wychowawcy), 

                  - termin posiedzenia komisji, 

                  - wynik głosowania, 

                  - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 9 

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w tym  poradni specjalistycznej 

 

§ 10 

KLASYFIKACJA ZACHOWANIA 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c. aktywność na rzecz szkoły, 

d. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

e. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

f. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

g. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

h. okazywanie szacunku innym osobom. 

i. dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 

j. przestrzeganie prawa szkolnego. 



 

§ 11 

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN ZACHOWANIA 

 

1. Ocena wzorowa - charakterystyka ucznia: 

1a. Koleżeńskość : 

1)      przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

2)      nie używa wulgarnych słów, 

3)      występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, 

4)      przeciwstawia się stosowaniu przemocy, 

5)      odnosi się z szacunkiem i uznaniem do osiągnięć kolegów, 

6)      jest współczujący, nie wywyższa się, nie obmawia, 

7)      jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów i  sytuacji 

materialnej 

i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

8)      staje  w obronie słabszych, 

9)      aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie. 

 1b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły : 

1)      jest uprzejmy i uczynny, 

2)      przestrzega zasad kultury, 

3)     okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad 

    kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

4)     zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły.  

 1c.  Stosunek do obowiązków szkolnych: 

1) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, ma  wysoką frekwencję,     

2)  dopuszczalne spóźnienia, w wyjątkowych sytuacjach, usprawiedliwione,  

3)  nieobecności usprawiedliwia zgodnie z zapisem przyjętym w Statucie Szkoły 

w brzmieniu: „usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych najpóźniej 

na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności; w przypadku 

nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 7 dni rodzic lub prawny opiekun jest 

zobowiązany powiadomić wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności” 

4)   ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń, fryzura jest naturalna, bluzy  

nie mają nadruków związanych z subkulturami, ma strój galowy kiedy należy,  

5)   podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, 

6)   na lekcji nie używa telefonu komórkowego, 

7)   nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek, 

8)   rzetelnie przygotowuje się do lekcji, 

9)   przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz podczas przerw 

śródlekcyjnych, 

10)  szanuje  mienie innych osób i szkoły, 

11)  dba o ład i porządek w klasie, szkole i jej otoczeniu, 

12)   informuje pracowników szkoły o uszkodzonym sprzęcie i pomocach 

dydaktycznych, 

13)  rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole i poza nią, 

14)  zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, 

przekazywanie usprawiedliwień w ciągu tygodnia od pojawienia się w szkole, 

zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.), 

15)  nie ma uwag negatywnych, ma liczne pochwały, 

16) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu edukacyjnego..   



1d. Aktywność na rzecz szkoły i środowiska ; 

1)   godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe), 

2)  bierze aktywny udział w życiu szkoły (imprezy szkolne, praca samorządu  

szkolnego i klasowego, udział w promocji szkoły), 

3)   z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, (np. gazetki szkolne 

 i klasowe) 

4)  powierzone prace wykonuje chętnie i starannie. 

5)  bierze udział w akcjach charytatywnych, wspiera potrzebujących – wolontariat. 

 

2. Ocena bardzo dobra – charakterystyka ucznia: 

2a. Koleżeńskość: 

1)   przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

2)  nie używa wulgarnych słów, 

3)   występuje z inicjatywą pomocy koleżeńskiej, 

4)   przeciwstawia się stosowaniu przemocy, 

5)   jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań i sytuacji materialnej 

i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

6)   staje  w obronie słabszych, 

7)   aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrej atmosfery w klasie. 

2b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

1)   jest uprzejmy i uczynny 

2)   przestrzega zasad kultury, 

3)   okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad 

kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

4)   zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

2c. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

1) usprawiedliwia nieobecności, wysoka frekwencja, 

(nie może mieć więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu), 

2)  dopuszczalne spóźnienia, w wyjątkowych sytuacjach, usprawiedliwione, 

3)   ma schludny wygląd i jego strój nie budzi zastrzeżeń (opis wymaganego stroju przy 

ocenie wzorowej), 

4)   podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, 

5)  na lekcji nie używa telefonu komórkowego, 

6)   nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie stosuje innych używek, 

7)   rzetelnie przygotowuje się do lekcji, 

8)   przestrzega regulaminów BHP w pracowniach lekcyjnych oraz przerw 

śródlekcyjnych, 

9)   szanuje mienie innych osób i szkoły, 

10)  dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie 

usprawiedliwień, zaliczanie sprawdzianów i prac klasowych itp.), 

11)  dba o ład i porządek, 

12)  nie ma uwag negatywnych. 

13) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego. 

2d. Aktywność na rzecz szkoły i środowiska: 

1)   godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

2)   powierzone prace na rzecz klasy i szkoły wykonuje chętnie i starannie, 

3)   bierze udział w akcjach charytatywnych, wspiera potrzebujących – wolontariat. 

 

 

 



3. Ocena dobra – charakterystyka ucznia: 

3a. Koleżeńskość: 

1)   przestrzega zasad kultury w kontaktach z koleżankami i kolegami, 

2)   nie używa wulgarnych słów, 

3)   nie odmawia pomocy koleżankom i kolegom, 

4)   nie stosuje przemocy, nie dokucza słabszym, 

5)   szanuje  pracę swoich koleżanek i kolegów 

6)   jest tolerancyjny i wyrozumiały wobec innych wyznań, poglądów oraz  sytuacji 

materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

7)   stara się włączać do pracy w grupie. 

3b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

1)   jest uprzejmy i uczynny, 

2)   przestrzega zasad kultury, 

3)   okazuje szacunek innym osobom (np. ustępuje miejsca starszym, przestrzega zasad 

kultury w dyskusjach z dorosłymi), 

4)   wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

3c. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

1)   nie usprawiedliwia na bieżąco nieobecności - 15 godzin nieusprawiedliwionych w 

półroczu, 

2)  spóźnienia nieusprawiedliwione, niewyjaśnione,  

3)  zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 

wywiązuje się z powierzonych prac i zadań, 

4)   jego strój nie budzi zastrzeżeń  (opis wymaganego stroju przy ocenie wzorowej) 

5)   podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, 

6)   na lekcji nie używa telefonu komórkowego, 

7)   nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, 

8)   przygotowuje się do lekcji, 

9)   przestrzega regulaminów BHP na terenie szkoły, 

10)  szanuje mienie innych osób i szkoły, 

11)  dba o ład i porządek, 

12)  uwagi negatywne i pozytywne równoważą się, 

13) współpracował w zespole  realizującym  projekt edukacyjny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania. 

3d. Aktywność na rzecz szkoły: 

1) na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, 

2) bierze udział w akcjach charytatywnych, wspiera potrzebujących – wolontariat. 

 

4. Ocena  poprawna  - charakterystyka ucznia: 

4a. Koleżeńskość: 

1)   stara się być kulturalny, ale jego sposób kontaktów z kolegami czasami budzi 

zastrzeżenia, 

2)   zdarza mu się publicznie używać wulgarnych słów, 

3)   zdarza mu się odmawiać pomocy kolegom, 

4)   w  gniewie  zdarza mu się stosowanie przemocy, 

5)   zdarza mu się w sposób  bierny uczestniczyć w bójkach, 

6)   jest akceptowany  w klasie, ale czasem przyczynia się do pogorszenia relacji 

między kolegami i koleżankami, 

7)   zdarza mu się być nietolerancyjnym i niewyrozumiałym wobec innych wyznań, 

poglądów oraz  sytuacji materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

8)   uczestniczy w formach działalności grupowej, lecz bez zaangażowania. 



4b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

1)   jest kulturalny, ale zdarza mu się nie przestrzegać niektórych norm zachowania, 

2)   nie zawsze wykonuje polecenia pracowników szkoły. 

 4c. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

1)   nie usprawiedliwia nieobecności - 35 godzin nieusprawiedliwionych (celowe 

opuszczanie zajęć), liczne spóźnienia nieusprawiedliwione, niewyjaśnione, 

2)   zdarza mu się nie mieć obowiązującego w szkole stroju, 

3)   podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, 

4)  na lekcji nie używa telefonu komórkowego, 

6)   nie pali papierosów i nie stosuje innych używek, 

7)   zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, 

8)   zdarza mu się łamanie regulaminów BHP obowiązujących w szkole, 

9)   szanuje mienie innych osób i szkoły, 

10)  nie przejawia troski o wygląd otoczenia, 

11)  ma do 7 uwag negatywnych w okresie, 

12) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz 

zdarzało się mu nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub 

sporów w zespole. 

4d. Aktywność na rzecz szkoły: 

1) na prośbę pracowników szkoły wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły we współpracy 

z innymi uczniami, 

2) sporadycznie bierze udział w akcjach charytatywnych. 

 

5. Ocena nieodpowiednia -  charakterystyka ucznia:  

5a. Koleżeńskość: 

1)   w sposób wulgarny odnosi się do kolegów, 

2)   jest arogancki, 

3)   stosuje agresję słowną (przezwiska, wyśmiewanie się z innych)         

4)   jego zachowanie cechuje agresja, bierze udział w bójkach, 

5)   przeszkadza kolegom w pracy, niszczy efekty ich pracy, utrudnia prowadzenie 

lekcji, 

6)   wyśmiewa i lekceważy innych, 

7)   pogarsza relacje między kolegami i koleżankami, 

8)   dokucza innym, 

9)   jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec poglądów innych oraz  sytuacji 

materialnej i rodzinnej kolegów i koleżanek, 

10)  odmawia pomocy kolegom i koleżankom.  

5b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

1)   nie przestrzega norm zachowania, 

2)   lekceważy polecenia pracowników szkoły, 

3)   jest wulgarny, 

4)   kłamie i oszukuje, 

5)   obraża pracowników szkoły. 

5c. Stosunek do obowiązków  szkolnych: 

1)   nagminnie nie nosi obowiązującego w szkole stroju, stroju galowego, 

2)   nagminnie łamie zakazy korzystania na  lekcji z telefonu komórkowego, 

3)  nie usprawiedliwia nieobecności - powyżej 35 godzin nieusprawiedliwionych w 

półroczu, niska frekwencja,  liczne spóźnienia niewyjaśnione, nieusprawiedliwione 

(celowe opuszczanie zajęć), 

4)   mimo upomnień nie przestrzega regulaminów szkoły, 



5)   pali papierosy, pije alkohol i używa narkotyków (ale po upomnieniu nie powtarza 

tych zachowań) 

6)   nie przygotowuje się do lekcji, 

7)   pomimo upomnień nauczycieli łamie  regulaminy BHP w szkole, 

8)   niszczy mienie innych osób i szkoły, zaśmieca otoczenie, 

9)   ma liczne uwagi negatywne, 

10) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub 

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg harmonogramu pracy i wiązało się 

ze zwiększeniem obowiązków innych członków projektu.  

5d. Aktywność na rzecz szkoły: 

1)   odmawia wykonywania jakichkolwiek  prac na rzecz szkoły, 

2)   psuje wizerunek szkoły, 

3)   nie angażuje się w akcje charytatywne. 

 

6. Ocena naganna -  charakterystyka ucznia: 

6a. Koleżeńskość: 

1)   jest wulgarny  i arogancki, 

2)   stosuje agresję słowną, 

3)   jego zachowanie cechuje agresja fizyczna - wszczyna  bójki, 

4)   prześladuje koleżanki i kolegów, 

5)   wyśmiewa się, lekceważy i upokarza innych, 

6)   wymusza pieniądze i inne rzeczy, 

7)   zastrasza koleżanki i kolegów, 

8)   dokonuje kradzieży, 

9)   namawia innych do negatywnych zachowań, 

10)      jest nietolerancyjny i niewyrozumiały wobec innych. 

6b. Stosunek do wszystkich pracowników szkoły: 

1)   nie przestrzega norm zachowania, 

2)   lekceważy polecenia pracowników szkoły, 

3)   jest wulgarny, 

4)   kłamie i oszukuje, 

5)   obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

6)   używa gróźb wobec pracowników szkoły, 

7)   używa przemocy wobec pracowników szkoły. 

6c. Stosunek do obowiązków  szkolnych: 

1)   nie przestrzega zakazu używania na lekcji telefonu komórkowego, 

2)   nie realizuje obowiązku szkolnego, 

3)   nagminnie się spóźnia, 

4)   notorycznie  łamie obowiązujące w szkole regulaminy, 

5)   pali papierosy, pije alkohol i zażywa lub rozprowadza narkotyki, 

6)   notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, 

7)   niszczy mienie innych osób i szkoły, 

8)   ma liczne uwagi, 

9)   otrzymał naganę dyrektora szkoły za 2 oceny cząstkowe naganne  

10) popadł w  konflikt z prawem, 

11) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego. 

6d. Aktywność na rzecz szkoły: 

1)   odmawia wykonywania jakichkolwiek  prac na rzecz szkoły 

2)   psuje wizerunek szkoły, 

3)   dezorganizuje pracę szkoły, 



4)  nie angażuje się w akcje charytatywne. 

   

§ 12 

1. Ostateczna ocena z zachowania jest wystawiona przez wychowawcę na podstawie wyżej 

wymienionych kryteriów. 

2. Na pisemną prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu tygodnia od daty 

wystawienia oceny, nauczyciel ma obowiązek przedstawić uzasadnienie swojej oceny 

na piśmie. 

3. Jeżeli na I okres uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną, nie może otrzymać 

na koniec roku szkolnego oceny wzorowej i bardzo dobrej. 

4. Ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

 

§ 13 

Tryb odwoławczy od oceny zachowania. 

Tryb uzyskania wyższej oceny. 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania. 

2. Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie 

podczas procesu naprawczego. 

II. Procedura ubiegania się o wyższą ocenę zachowania: 

1. Wychowawca na miesiąc przed klasyfikacją proponuje uczniowi proponowaną ocenę 

zachowania. Wpisuje ją zeszycie korespondencyjnym, a rodzic ma obowiązek ją podpisać. 

.Ocena ta nie jest ostateczna i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu przed zakończeniem 

roku szkolnego, adekwatnie do zachowania ucznia w tym okresie. 

2. Uczeń, który chciałby uzyskać wyższą ocenę od proponowanej, pisze, w terminie do 

trzech dni od daty  uzyskania oceny, do wychowawcy podanie o umożliwienie poprawy 

przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

3. Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania 

(spisanie kontraktu). 

4. Po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę 

ucznia i ewentualnie poprawia mu ocenę zachowania. 

III. Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę zachowania: 

1. wykonanie pomocy naukowych, 

2. zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego, 

3. zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat), 

4. praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły), 

5. pomoc w nauce słabszym (konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu), 

6. inicjowanie i współorganizowanie imprezy szkolnej (niekoniecznie dyskoteki), 

7. wykonanie zadania na rzecz swojej klasy, 

8. zadośćuczynienie: bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy, 

9. inne, własne propozycje ucznia. 

 

§ 14 

Tryb odwoławczy od rocznej oceny zachowania  

 

1. Rodzic może zgłosić zastrzeżenia do rocznej oceny zachowania w terminie 7 dni 

od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Zastrzeżenia składa w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 



3. W podaniu rodzic zobowiązany jest podać konkretne uchybienia dotyczące trybu ustalania 

rocznej oceny zachowania dziecka. 

4. Dyrektor rozpatruje zasadność zastrzeżeń w terminie dwóch dni. 

5. Jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez rodziców nie są zasadne, ocena pozostaje 

niezmieniona. 

6. Jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez rodziców są zasadne, dyrektor powołuje komisję 

w składzie: 

a. dyrektor  lub zastępca dyrektora, 

b. wychowawca klasy, 

c. nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w klasie, 

d. pedagog, 

e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f. przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Po zapoznaniu się z dokumentacją wychowawcy, Komisja ustala ocenę zachowania 

w drodze dyskusji, a następnie podejmuje decyzję w wyniku głosowania zwykłą 

większością głosów. 

8. Ocena zachowania ustalona przez Komisję nie może być niższa od oceny ustalonej 

wcześniej przez wychowawcę. 

9. Ocena zachowania ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

10. Komisja sporządza protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia, wynik 

głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania ucznia wraz z uzasadnieniem. 

 


