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Regulamin oceny zachowania uczniów 

Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017 r.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

 

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia 

 

Tryb i zasady jej ustalania 

 

§ 1. 

1) Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia 

w środowisku szkolnym, respektowaniu przez niego zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności obejmuje: 

 wywiązywanie  się z obowiązków ucznia 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 dbałość o dobre imię i tradycje szkoły 

 dbałość o piękno mowy ojczystej 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 okazywanie szacunku innym osobom 

2) Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

3) W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca 

może odstąpić od uwzględnienia wybranego punktu będącego składową oceny 

zachowania.  

§ 2. 

1) W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena z zachowania 

jest ocena opisową. 

2) W klasach 4-8 obowiązuje śródroczna i roczna ocena z zachowania według 

następującej skali: 

 wzorowe 
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 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne 

3) Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia następujące przestrzenie 

działalności ucznia: 

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

a) udział w uroczystościach szkolnych 

- Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich uroczystościach 

szkolnych organizowanych przez szkołę. 

- Nieobecność ucznia na tych uroczystościach powinna być 

usprawiedliwiona przez rodziców. 

b) zaangażowanie w życie szkoły i klasy 

- Uczeń stara się aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu szkolnego 

i klasowego, Szkolnym Kole Caritas, kółkach przedmiotowych, 

przygotowaniu apelów, organizowaniu imprez  klasowych i szkolnych, 

tworzeniu gazetek ściennych i dekoracji, konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. 

c) zachowanie na terenie szkoły  

- W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania komórek i innych 

sprzętów elektronicznych przez uczniów (z wyjątkiem sytuacji 

wykorzystania sprzętu elektronicznego w celach dydaktycznych lub nagłych 

sytuacjach losowych uprzednio zgłoszonych nauczycielowi lub dyrekcji 

szkoły). 

- Uczniowi niestosującemu się do wyżej wymienionego zakazu nauczyciel 

lub inny pracownik szkoły ma prawo odebrać sprzęt i przekazać go do 

sekretariatu szkoły, skąd może on zostać odebrany wyłącznie przez rodziców 

lub opiekunów prawnych ucznia. 

- Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, 

filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku. 

- Uczeń ma całkowity zakaz przynoszenia i posiadania przy sobie środków 

pirotechnicznych, łatwopalnych, żrących, broni, noży i innych ostrych 

narzędzi (w tym też ich atrap) oraz wszelkiego rodzaju substancji 

i przedmiotów niosących ze sobą ryzyko narażenia życia i zdrowia uczniów 

i pracowników szkoły. 

- W sytuacjach, w których uczeń stwarza zagrożenie zdrowia i życia swojego 

lub innych osób znajdujących się na terenie szkoły, nauczyciele i dyrekcja 

mają prawo do zawiadomienia policji i organów prawnych nawet bez 
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wcześniejszego kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi (przy czym 

o każdej tego typu sytuacji rodzice/opiekunowie prawni są zawsze 

informowani). 

d) zachowanie na lekcjach 

- Podczas lekcji uczeń nie może żuć gumy, spożywać posiłków, pić napojów 

(z wyjątkiem czystej wody za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję). 

- Uczeń nie powinien rozmawiać z rówieśnikami na tematy niezwiązane 

z lekcją ani wykonywać czynności, które utrudniałyby innym uczniom 

uczestniczenie w lekcji a nauczycielowi jej prowadzenie. 

- W trakcie lekcji uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać swojego 

miejsca siedzenia i przemieszczać się po klasie. 

- W trakcie lekcji uczeń nie powinien opuszczać nagminnie i systematycznie 

klasy w celu wyjścia do toalety (poza sytuacjami o podłożu medycznym lub 

losowym). 

e) zachowanie na przerwach 

- Uczeń podczas przerw ma obowiązek przebywania na terenie szkoły, 

stosowania się do uwag i zaleceń nauczycieli i dyrekcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczycieli dyżurujących. 

- W czasie przerw uczniowi nie wolno biegać po korytarzach, utrudniać 

innym poruszanie się po szkole, wychodzić poza teren szkoły, wychodzić na 

podwórko bez zgody nauczyciela dyżurującego, wychodzić przez okno 

z klasy. 

- Niedopuszczalne są także zachowania agresywne, rasistowskie, 

szowinistyczne, seksistowskie, naruszające godność osobistą innych osób, 

nadmierne wrzaski i krzyki, dewastowanie sprzętu szkolnego, zaśmiecanie 

sal lekcyjnych i korytarzy, uruchamianie sprzętu komputerowego 

znajdującego się w klasach. 

f) wypełnianie obowiązków uczniowskich 

- Uczeń ma obowiązek solidnego przygotowania się do lekcji, noszenia 

książek, zeszytów i innych niezbędnych przyborów. 

- Obowiązkiem ucznia jest wypełnianie dyżurów i stosowanie się do poleceń 

nauczyciela. 

- Uczeń nie powinien się spóźniać na zajęcia lekcyjne 

- Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie i nadrabianie braków wynikających 

z jego nieobecności w szkole. 

g) strój i wygląd  ucznia w  szkole 

- Uczeń w szkole jest zobowiązany do noszenia właściwego, 

niewyzywającego i schludnego ubioru (bez ekstrawaganckich napisów, 

znaków i symboli, które mogą być obraźliwe lub dyskryminujące itp.). 
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- Uczeń powinien dbać o higienę osobistą i schludny wygląd 

(nieodpowiednie jest farbowanie i przesadne żelowanie włosów, zabrania się 

noszenia ekstrawaganckich fryzur, makijażu, malowania paznokci, noszenia 

tipsów itp.). 

- Uczeń nie może nosić wyzywających strojów (np. bluzek odkrywających 

ramiona i brzuch, zbyt krótkich spódniczek i szortów, itp.). 

- Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenia obuwia zmiennego i 

właściwego stroju na lekcjach wychowania fizycznego przez cały rok 

szkolny. 

- Strojem obowiązującym na wszystkich uroczystościach szkolnych jest 

kompletny mundurek. 

h) dbanie o sprzęt klasowy i szkolny 

- Uczeń ma obowiązek dbania o estetykę i porządek miejsca pracy, w którym 

przebywa w czasie lekcji, a także o sprzęty pozostawione w klasie. 

- Po zakończeniu zajęć obowiązkiem ucznia jest pozostawienie po sobie  

porządku w sali  lekcyjnej. 

- Uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać  nauczycielowi na lekcji, 

wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu wszelkie informacje dotyczące 

uszkodzeń sprzętu, pomocy dydaktycznych. 

- W przypadku zniszczenia, zdewastowania sprzętu szkolnego przez ucznia, 

jego rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty napraw bądź zakupu 

nowego sprzętu na zasadach określonych przez szkołę. 

i) frekwencja na zajęciach lekcyjnych 

- Każda nieobecność szkolna ucznia powinna być pisemnie usprawiedliwiona 

przez rodzica/opiekuna prawnego za pomocą wiadomości wysłanej do 

wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego - w nieprzekraczalnym 

terminie dwóch tygodni od powrotu dziecka do szkoły. 

- Nieobecność ucznia na pojedynczych lekcjach np. pierwszej godzinie 

lekcyjnej winna być wcześniej zgłoszona wychowawcy lub 

usprawiedliwiona najpóźniej w następnym dniu. 

- Nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania 

szkoły  w konkursach, zawodach, należy odnotować w dzienniku 

elektronicznym jako nieobecność z przyczyn szkolnych. 

- Nieusprawiedliwienie nieobecności dziecka w terminie dwóch tygodni od 

momentu powrotu dziecka do szkoły (w wyjątkowych sytuacjach do końca 

miesiąca kalendarzowego) skutkować będzie wpisem nieobecności 

nieusprawiedliwionej bez jakiejkolwiek możliwości późniejszego 

usprawiedliwienia. 

- 15-minutowe spóźnienie na lekcje, niepoparte usprawiedliwieniem rodzica, 

opiekuna prawnego bądź nauczyciela traktowane jest jako nieobecność 

nieusprawiedliwiona na danej godzinie lekcyjnej. 
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- Uczeń może być zwolniony z lekcji przez wychowawcę lub dyrekcję po 

otrzymaniu od rodzica bądź opiekuna prawnego wiadomości w dzienniku 

elektronicznym lub pisemnej informacji o takiej konieczności. Zwolnienia 

z lekcji może dokonać rodzic/opiekun prawny także osobiście. W przypadku 

osobistego zwolnienia ucznia przez rodzica lub opiekuna prawnego 

wychowawca klasy bądź nauczyciel przyjmujący tę informację od rodzica/ 

opiekuna prawnego jest zobowiązany do odnotowania tego zdarzenia 

w dzienniku lekcyjnym.  

- Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć 

wychowania fizycznego, mogą być zwolnieni do domu na pisemną prośbę 

rodziców/ opiekunów prawnych pod warunkiem, że jest to pierwsza lub 

ostatnia lekcja, w innym wypadku uczniowie są zobowiązani do obecności 

na zajęciach. 

- O wszelkich formach wagarów ucznia natychmiast są informowani rodzice 

/prawni opiekunowie ucznia. W takich sytuacjach ustala się sposób 

współpracy wychowawcy i szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu 

wyeliminowania tego problemu. Odpowiedni zapis jest dokonywany 

w dzienniku lekcyjnym. 

j) przestrzeganie zakazu przynoszenia i spożywania różnych używek na 

terenie szkoły 

- Uczeń nie może spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać 

narkotyków, dopalaczy czy innych środków uzależniających (także używek, 

napojów energetycznych) na terenie szkoły, ale także w czasie wyjść i 

wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę. 

- Uczeń nie może posiadać przy sobie wyżej wymienionych używek, nie 

może ich także rozprowadzać. 

- Łamanie tego punktu regulaminu wiąże się z najsurowszymi karami 

szkolnymi (nagana Dyrektora Szkoły i skreślenie z listy uczniów), a także 

poinformowaniem o tego typu sytuacjach policji oraz innych instytucji 

prawnych. 

 

 

Respektowanie przez uczniów  

zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

 

k) właściwy, pełen godności i szacunku stosunek do nauczycieli, osób 

starszych, a także kolegów i koleżanek w klasie i w szkole 

- Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec koleżanek, 

kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, oraz wszystkich osób, z którymi 

ma kontakt w trakcie zajęć szkolnych, przerw czy wyjść organizowanych 

przez szkołę. 
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- Uczeń powinien szanować inne osoby, ich poglądy i sposób postępowania, 

a także rzeczy będące ich własnością. 

- Uczeń jest uczciwy i prawdomówny wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz innych osób. 

- Uczeń pod żadnym pretekstem nie może przywłaszczać sobie cudzych 

rzeczy. Kradzież jest działaniem niedopuszczalnym w naszej szkole, może 

wiązać się z surowymi karami, łącznie z udzieleniem nagany Dyrektora 

szkoły i możliwością skreślenia ucznia z listy uczniów. 

- Uczeń nie może słownie ani przez różne obraźliwe gesty wyrażane 

bezpośrednio bądź za pomocą mediów społecznościowych i środków 

masowego przekazu poniżać innych uczniów w klasie czy szkole. 

Niedopuszczalne są także tego typu zachowania wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły i rodziców. 

- Niedopuszczalne są wszelkie przejawy ubliżania, psychicznego 

i fizycznego znęcania się nad innymi osobami, różne formy przemocy, 

agresji słownej oraz fizycznej.  

- Wszelkiego rodzaju formy mobbingu m.in. szykanowanie, wyśmiewanie, 

poniżanie, ośmieszanie czy szantaż stosowany wobec uczniów, nauczycieli 

bądź pracowników szkoły będą szczególnie surowo karane, a każdorazowa 

tego typu sytuacja będzie wiązać się z niezwłocznym stawieniem się 

w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

- Uczeń nie może też w jakikolwiek sposób naruszać nietykalności cielesnej 

innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególnie surowo 

karane będą zachowania agresywne bądź noszące znamiona molestowania. 

- Powinnością każdego ucznia, świadczącą o jego kulturze i szacunku wobec 

innych osób, jest stosowanie zwrotów grzecznościowych np. dzień dobry, 

proszę, przepraszam. Brak ich stosowania może być przesłanką 

uniemożliwiającą uzyskanie przez ucznia oceny wzorowej z zachowania.  

l) kulturalny sposób wypowiadania się 

- Uczeń zobowiązany jest do kultury słowa mówionego i pisanego, nie 

przeklina, nie używa wulgaryzmów. 

- Uczeń nie powinien szkalować i ośmieszać innych uczniów i osób 

związanych ze środowiskiem szkolnym poprzez wypisywanie obraźliwych 

czy gorszących słów pod ich adresem nie tylko w szkole, ale także na 

stronach internetowych czy w innych miejscach publicznych. 

ł) wrażliwość na potrzeby innych i udzielanie pomocy: młodszym 

kolegom, osobom starszym i niepełnosprawnym 
- Szczególnie cenne i nagradzane w zachowaniu ucznia są wszelkiego typu 

przejawy wrażliwości na potrzeby osób potrzebujących ze szczególnym 

uwzględnieniem młodszych uczniów, osób starszych czy niepełnosprawnych. 

- Każdego rodzaju pomoc okazana takim osobom będzie uwzględniana 

w ocenie z zachowania. 
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- Mile widziane i docenianie są też działania polegające na wzajemnej 

pomocy uczniowskiej, pożyczaniu zeszytów i przyborów szkolnych, 

tłumaczeniu trudnych treści nauczania, umiejętności współdziałania 

i współpracy na lekcji z różnymi osobami. 

 

§ 3. 

Szczegółowe kryteria przyznawania ocen z zachowania 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie 

i środowisku szkolnym szkole,  

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bierze w nich aktywny udział, 

- nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, 

- osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- poszerza wiedzę w kółkach zainteresowań i warsztatach edukacyjnych 

(w szkole i poza nią), 

- bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 

- jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, 

- wyróżnia się troską o mienie szkoły, 

- wyróżnia się kulturą osobistą, sposobem wypowiedzi i używaniem 

kulturalnego języka, 

- jest koleżeński i życzliwy, pomaga słabszym w nauce a potrzebującym 

w rozwiązywaniu problemów, 

- jest wrażliwy na potrzeby innych, 

- przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności, 

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  

- nie stosuje używek (nie pali  papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków 

odurzających i energetyków), a dodatkowo uświadamia innych o zagrożeniach 

związanych z ich stosowaniem , 

- na uroczystości szkolne przychodzi zawsze w kompletnym mundurku, 

- prezentuje wysoką kulturę osobistą wyrażająca się m.in. w stosowaniu 

zwrotów grzecznościowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bierze w nich aktywny udział, 

nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień, 

- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy, 

- dba o mienie klasy i szkoły, 

- jest koleżeński, pomaga innym, 

- wyróżnia się wysoką kulturą  osobistą, używa kulturalnego języka, 

- chętnie współpracuje z wychowawcą i nauczycielami, 
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-  dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  

- nie stosuje używek (nie pali  papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków 

odurzających i energetyków),  

- na uroczystości szkolne przychodzi zawsze w kompletnym mundurku, 

- w miarę możliwości bierze udział w wycieczkach, rekolekcjach, imprezach 

szkolnych, 

- łamie niektóre drobne zasady regulaminu, ale potrafi się zreflektować 

i poprawić. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bierze w nich aktywny udział,  

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, posiada maksymalnie 

 3 nieusprawiedliwione  spóźnienia, 

- osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- niechętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

- dba o mienie klasy i szkoły, 

- zdarza mu się nie przestrzegać zasad dobrego wychowania, 

- często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

- sporadycznie nie posiada mundurka na uroczystościach szkolnych, 

- sporadycznie zdarzają mu się przejawy brutalności i wulgarności, 

- nie zawsze jest obecny na wycieczkach, rekolekcjach, imprezach szkolnych, 

- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków 

i środków odurzających, i nie namawia do nich kolegów, 

- dba o zdrowie swoje i innych, 

- zdarza mu się łamać zapisy regulaminu dotyczące korzystania z sprzętów 

elektronicznych na terenie szkoły,  

-często łamie niektóre drobne zasady regulaminu, ale potrafi się zreflektować 

i poprawić. 

 

 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, stara się brać w nich aktywny 

udział,  

- zdarzają mu się nieliczne nieusprawiedliwione spóźnienia (maksymalnie 6 na 

semestr) i godziny nieusprawiedliwione (maksymalnie do 5 na semestr),  

- swoim zachowaniem często uniemożliwia prowadzenie lekcji nauczycielom 

i przeszkadza innym uczniom w klasie, 

- często zachowuje się w sposób niekulturalny w stosunku do swoich kolegów 

i pracowników szkoły, 

- często używa wulgaryzmów, 

- nie zawsze przestrzega zasad dotyczących porządku , zdarza mu się niszczyć 

mienie szkoły, 
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- nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, 

- nie posiada mundurka na uroczystościach szkolnych, 

- zdarzają mu się przejawy brutalności i agresji, ale pracuje nad swoim 

zachowaniem, 

- nie uczestniczy w wycieczkach, imprezach szkolnych, rekolekcjach, 

- często łamie zapisy regulaminu dotyczące korzystania z sprzętów 

elektronicznych na terenie szkoły,  

- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków 

i środków odurzających, i nie namawia do nich kolegów, 

- bardzo często łamie różne zasady regulaminu, ale wykazuje chęć poprawy i 

pracy nad sobą. 

 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- jest często nieprzygotowany do zajęć, nie bierze w nich czynnego udziału, 

- swoim zachowaniem bardzo często uniemożliwia prowadzenie lekcji 

nauczycielom i przeszkadza innym uczniom w klasie, 

- nie uzupełnia zaległości w nauce, 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, 

- jest wulgarny, niekulturalny, nie stara się poprawić, 

- ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i często spóźnia się 

na lekcje (ma więcej niż 9 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze), 

- zdarzają mu się sytuacje korzystania z używek, 

- niektóre z jego zachowań mają charakter mobbingu,  

- w jego zachowaniu pojawiają się epizody ośmieszania, obrażania i poniżania 

innych osób na terenie szkoły i w środkach masowego przekazu, 

- świadomie niszczy mienie szkoły, 

- często jest agresywny i brutalny, nie poprawia swojego zachowania, 

- w wyniku swoich zachowań może mieć podpisany kontrakt ze szkołą 

określający zasady warunkowego pobytu ucznia w szkole. 

 

Oceną naganną otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria oceny nieodpowiedniej, a ponadto: 

- pali papierosy lub pije alkohol, używa bądź rozprowadza narkotyki, środki 

odurzające, 

- zdarzają mu się kradzieże mienia, 

- często wagaruje, 

- bardzo często stosuje szantaż i mobbing wobec innych osób, 

- narusza nietykalność cielesną innych osób, 

- posiada przy sobie środki pirotechnicznych, łatwopalne, broń lub wszelkiego 

rodzaju substancje i przedmioty niosące ze sobą ryzyko narażenia życia 

i zdrowia uczniów i pracowników szkoły, 
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- w wyniku swoich zachowań ma podpisany kontrakt ze szkołą określający 

zasady warunkowego pobytu ucznia w szkole, 

- jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób, 

- nie podejmuje żadnej pracy nad swoim zachowaniem. 

 

§ 4. 

System nagród i kar 

 

Nagrody i wyróżnienia 

1) Uczeń może zostać nagrodzony za: 

- osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczające poza 

obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub 

grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub innych), 

- osiągnięcia w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska szkolnego lub w 

akcjach charytatywnych o charakterze wolontariatu (praca w organizacjach 

szkolnych, udział w imprezach środowiskowych), 

- wzorową frekwencję (powyżej 98%). 

2) Stosuje się następujące rodzaje nagród: 

- pochwała udzielona przez wychowawcę na forum klasy, odnotowana 

w dzienniku elektronicznym, 

- pochwała udzielona na forum szkoły przez wychowawcę lub dyrektora 

z wpisaniem do dziennika, 

- podwyższenie oceny z zachowania, 

- przyznanie dyplomu, 

- przyznanie nagrody rzeczowej, 

- inny rodzaj nagrody określony przez Radę Pedagogiczna uwarunkowany 

możliwościami  finansowymi szkoły, 

-  świadectwo z wyróżnieniem, list gratulacyjny dla rodziców/ opiekunów 

prawnych . 

 

 

Kary 

1) Uczeń może zostać ukarany za łamanie praw i obowiązków, 

nieprzestrzeganie regulaminów, zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz 

postanowień Statutu Szkoły. 

2) Stosuje się następujące kary: 

- uwaga wpisana do dziennika, 

- upomnienie ustne na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku, 

- upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do dziennika, 

- zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych (wycieczkach, wyjściach, 

dyskotekach), 

- obniżenie oceny z zachowania miesięcznej, semestralnej, całorocznej , 
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- nagana wychowawcy z wpisem do dziennika (uczeń może wówczas otrzymać 

najwyżej ocenę poprawną na semestr lub koniec roku szkolnego), 

- nagana dyrektora z wpisem do dziennika (uczeń może wówczas otrzymać 

najwyżej ocenę nieodpowiednią na semestr lub koniec roku szkolnego), 

- nagana Dyrektora Szkoły w obecności rodziców ucznia (uczeń  wówczas 

otrzymuje ocenę naganną na semestr lub koniec roku szkolnego), 

- spisanie kontraktu określającego szczegółowe zasady warunkowego pobytu 

ucznia w szkole, 

- na wniosek Rady Pedagogicznej (w sytuacji braku zmiany zachowania ucznia i 

współpracy z rodzicami) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły i  przekazanie 

go do szkoły rejonowej. 

 

3)W przypadku uzyskania nagany Dyrektora Szkoły w obecności rodziców 

uczeń wchodzi na drogę administracyjnego usunięcia ze szkoły. Dyrektor w 

obecności wychowawcy oraz rodziców/opiekunów prawnych powiadamia 

ucznia o rozpoczęciu procedury usunięcia ze szkoły, jeśli uczeń nie zmieni 

swojej postawy. Dodatkowo wychowawca klasy w obecności dyrektora szkoły, 

psychologa szkolnego spisuje z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

kontrakt, określający szczegółowe zadania i zobowiązania ucznia, rodziców 

i wychowawcy, formę ich realizacji oraz czas trwania warunkowego pobytu 

ucznia w szkole (wszystkie ustalenia zostają szczegółowo odnotowane 

w dzienniku elektronicznym). Dyrekcja, wychowawca, nauczyciele 

i pracownicy szkoły obserwują zachowanie ucznia (każde wykroczenie jest 

odnotowywane w dzienniku elektronicznym). Jeśli wszystkie te działania nie 

spowodują poprawy zachowania ucznia, zostaje on skreślony z listy uczniów. 

4) W uzasadnionych przypadkach nie musi być stosowana gradacja kar oraz 

stosuje się więcej niż jedną karę. 

5) Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w trybie natychmiastowym: 

-w przypadku ciężkich naruszeń regulaminów szkolnych i po wyczerpaniu 

innych kar statutowych, 

- za agresywne zachowania stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia 

i zdrowia  innych, 

- za częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia szkoły, osób 

prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm), 

- za powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego, 

- za zachowania demoralizujące i poniżające innych członków społeczności 

szkolnej  (przekleństwa, ubliżanie innym, obrażanie uczuć religijnych, 

rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie środków  odurzających, rażący wygląd 

zewnętrzny, wpis oceny do dziennika, sfałszowanie podpisu rodzica itp.), 

- za naruszenie godności nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, 

- za zachowania niegodne z katolickim charakterem szkoły, 

- w przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą, 

6) Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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7) Rada Pedagogiczna może wnioskować do Dyrektora o przeniesienie ucznia 

do szkoły rejonowej. 

8) Rodzice zobowiązani są do współpracy z wychowawcą klasy, dyrekcją na 

każdym szczeblu stosowania kar. Dopuszcza się stosowanie formy kontraktu  

między dyrektorem szkoły, wychowawcą, innym nauczycielem przedmiotu a 

uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Kontrakt ten określa 

szczegółowe zobowiązania dotyczące zainteresowanych stron, formę ich 

realizacji oraz czas, na jaki został zawarty. Pozostałe kontrakty interwencyjne, 

wychowawcze z rodzicami odnotowuje się w formie notatki w dzienniku lub 

innej dokumentacji szkolnej. 

9) Uczniowi za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych przysługuje 

prawo odwołania się od kar, o których mowa w punkcie 2 w terminie 3 dni od 

daty ich otrzymania, w formie pisemnej do Dyrektora szkoły na zasadach 

określonych w Statucie szkoły. 

10) Od decyzji związanej ze skreśleniem ucznia z listy uczniów rodzicom/ 

opiekunom prawnym przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Kuratora 

Oświaty  Rzeszowie.   

§ 5. 

1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

- warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej 

i rocznej oceny z zachowania 

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania 

2) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły. Pod uwagę może być także brana 

opinia pozostałych uczniów klasy. Wychowawca bierze także pod uwagę 

miesięczne oceny cząstkowe wystawiane z zachowania, przy czym nie mogą 

one być podstawą do uzyskania oceny wzorowej lub bardzo dobrej w sytuacji 

gdy uczeń posiada uwagi i nie spełnia wielu kryteriów ujętych w pkt. 3, § 2 

niniejszego regulaminu. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniami zawartymi 

w pkt. 3, § 5.  

3) Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami niniejszego regulaminu lub przepisami 

prawa o oświacie dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

4) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami wewnątrzszkolnego regulaminu lub 
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przepisami prawa o oświacie dotyczącymi trybu ustalania tej, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5) W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji 

- wychowawca klasy 

-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie 

- pedagog szkolny 

- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

- przedstawiciel rodziców z Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie 

6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

7) Z prac komisji sporządza się protokół (stanowiący załącznik do arkusza ocen 

ucznia) zawierający w szczególności : 

- skład komisji 

- termin posiedzenia komisji 

- wynik głosowania 

- ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem 

8) W przypadku przewidywania dla ucznia oceny nagannej z zachowania na 

semestr lub na koniec roku wychowawca klasy informuje o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. 

 

 
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 

 Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w dniu 28 sierpnia 2018 r 


