
Zasady oceniania zachowania uczniów  w zdalnym nauczaniu 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z dnia 23. 04. 2020 r. 

 

 

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

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) kultura osobista 

c) reprezentowanie szkoły- dotyczy wydarzeń rozpoczętych przed wprowadzeniem 

zdalnego nauczania 

d) zachowanie na lekcji- dotyczy lekcji audio/video lub za pośrednictwem przyjętych 

komunikatorów 

2. Bieżącej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy oraz nauczyciele na 

podstawie kryteriów punktowych  poniżej, poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym 

w miejscu „uwagi”. 

3. Oceniając zachowanie ucznia, wychowawca ma obowiązek uwzględnić sygnały i informacje 

przekazane przez innych nauczycieli, dokonując odpowiedniego wpisu w „uwagach” 

4. Bieżąca ocena zachowania ucznia następuje zawsze bezpośrednio po zaistniałym fakcie oraz 

raz na dwa tygodnie przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 

5.  W edukacji wczesnoszkolnej bieżąca obserwacja zachowania uczniów odnotowywana jest 

przez każdego wychowawcę w dzienniku lekcyjnym .  

6. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi.  

7. W klasach IV-VIII przyjęto w szkole skalę ocen śródrocznych, rocznych i końcowych 

zgodną z rozporządzeniem:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  



8. Rada Pedagogiczna przyjęła punktowe kryteria oceny zachowania:  

a) Zgłaszanie gotowości do zajęć prowadzącemu zajęcia: 

 za 75% do 100% gotowości w ciągu 2 tygodni + 1pkt, wystawia nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

b) Przesyłanie poleconych prac/zadań 

 za 75% do 100%  zadań + 1 pkt, punkty wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia 

za dwa tygodnie wstecz; 

 - 1pkt za każde zadanie, którego uczeń nie wykonał i nie usprawiedliwił 

w kontakcie z nauczycielem lub wychowawcą. 

c) Kultura osobista 

 10 pkt - za brak uwag o niestosownym zachowaniu, raz w okresie wystawia 

wychowawca; 

 - 10 pkt - uwaga o niestosownym do sytuacji zachowaniu, brutalnym, wulgarnym. 

d) Reprezentowanie szkoły. Zgodnie z punktacją przewidzianą w WO: 

 uczeń reprezentował  szkołę w zawodach sportowych i konkursach szkolnych (+5pkt),  

 gminnych (+10 pkt), 

 powiatowych (+15 pkt),  

 wojewódzkich (+25 pkt)  

 ogólnopolskich (+50 pkt) 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.  

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  



11. W ocenie zachowania uwzględnia się punkty zdobyte przez ucznia do 25 marca tj. do 

początku nauczania zdalnego. 

12. Na koniec okresu wychowawca zlicza uzyskane przez ucznia punkty, zgodnie z wykazem 

wyżej i odnosi sumę punktów do następującej skali : 

wzorowe: powyżej 250 pkt 

dobre: od 150 pkt do 199 pkt 

poprawne: od 100 pkt do 149 pkt 

nieodpowiednie: od 50 pkt do 99 pkt 

naganne: od 0 pkt (<0) do 49 pkt 

Następnie zgłasza propozycję oceny zachowania uczniom i pozostałym nauczycielom za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

13. Ocenę śródroczną, roczną i końcową ustala się na podstawie:  

1) samooceny ucznia - w sposób ustalony przez wychowawcę oddziału,  

2) oceny nauczycieli - wyrażona w ocenach szkolnych,  

3) opinii wychowawcy. 

14. Ocena zachowania powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym na stronie OCENY  

ZACHOWANIA 

 

.  


