
Procedura ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania 

1. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy.  

2. Terminy ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania w danym roku szkolnym  zawarte są w 

zasadach wystawiania ocen klasyfikacyjnych, opracowywanych  na każdy rok szkolny.  

3. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia według  trybu: 

1) Nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem 

arkusza pomocniczego /załącznik nr 1/;  

2) Pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy 

najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w zeszycie 

spostrzeżeń;  

3) Wychowawca klasy zasięga opinii zespołu klasowego/w formie pisemnej lub w drodze 

dyskusji/ ; 

4)  Wychowawca  klasy zasięga opinii ocenianego ucznia /w formie pisemnej lub w 

drodze dyskusji/; 

5) Wychowawca klasy umieszcza propozycje samooceny ucznia i oceny klasy na  

arkuszu, uzupełnia o własne propozycje ocen zachowania  /załącznik nr 2/; 

6) Wychowawca klasy podejmuje decyzję, dotyczącą przewidywanej rocznej  oceny 

zachowania; 

7)    Wychowawca klasy: 

a) na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  

informuje ucznia i jego rodziców o  przewidywanej rocznej  ocenie zachowania, 

wpisuje przewidywaną ocenę do dziennika elektronicznego;  

b) na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej  

informuje ucznia oraz jego rodziców w formie pisemnej, za potwierdzeniem 

odbioru, o przewidywanej rocznej nagannej ocenie zachowania. 

4. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania:  

1) nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej 

ocenie;  



2) składając  w sekretariacie kierowany do dyrektora szkoły  wniosek o podwyższenie 

przewidywanej oceny zachowania; 

3) wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega.  

5. Dyrektor szkoły przekazuje  wniosek, o którym mowa w pkt. 4., do wychowawcy klasy:  

1) wychowawca organizuje zebranie zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale z 

udziałem pedagoga; 

2) zespół, o którym mowa w pkt. 5.1), analizuje zachowanie ucznia w danym roku 

szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku, a także zgodność 

wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem wystawiania; 

3) zespół, o którym mowa w pkt. 5. 1), ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły; 

4) decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje 

o niej ucznia i jego rodziców. 

6. wychowawca klasy na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej wpisuje ustalone  roczne klasyfikacyjne oceny zachowania  do dziennika  

lekcyjnego i elektronicznego. 

7. W przypadku braku możliwości ustalenia  oceny zachowania przez wychowawcę, do 

ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) pedagog szkolny; 

2) dwóch nauczycieli uczących w danej klasie. 

8. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt.9. 

9. 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 ustalona 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w pkt. 9., rada pedagogiczna zasięga opinii 

wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz analizuje sytuację życiową ucznia. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się upływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

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

poradni specjalistycznej. 



Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

Rok szkolny  …………….. 

Roczne klasyfikacyjne oceny  zachowania dla uczniów klasy ……… 
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