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                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 33  

                                                                                                                      

 

 

Ocenianie zachowania 

 
§ 1 

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 2 

 

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów,  ich rodziców/opiekunów 

prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

 

§  3 

 

1. O przewidywanych - z jednego lub kilku przedmiotów- śródrocznych i rocznych 

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych, nieodpowiedniej lub nagannej ocenie 

zachowania  wychowawca klasy informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia pisemnie 

w terminie miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

2. Rodzic/opiekun prawny potwierdza przyjęcie informacji podpisem na zawiadomieniu 

(potwierdzona informacja jest przechowywana w dokumentacji wychowawcy klasy). 

3.  Proponowane oceny śródroczne i roczne z zachowania umieszcza się w e-dzienniku, w 

terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

§ 4 

 

W przypadku dłuższej absencji wychowawcy, dyrektor szkoły przydziela innemu nauczycielowi 

uczącemu w danej klasie pełnienie obowiązków jej wychowawcy. 

 

§ 5 

 

 

1. W klasach  I-III   szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

Obowiązkowymi formami oceny zachowania są: 

a) opisowa ocena śródroczna 

b) roczna   (na świadectwie, arkuszu ocen, dzienniku zajęć zintegrowanych) 

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając opinię innych nauczycieli, uczących w 

danej klasie. Przy formułowaniu oceny zachowania uwzględnia się następujące obszary: 

 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, który obejmuje wywiązywanie się z  

obowiązków ucznia; 

b) dbałość o honor i tradycje szkoły. 

c) kulturę osobistą, na którą składają się: 

− dbałość o piękno mowy ojczystej 

− dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
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− kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

− rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań, 

− okazywanie szacunku innym osobom,  

− przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy, wulgarności, 

− aktywność społeczną, obejmującą,  

− postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

 

 

 

§ 6 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy.  

2. W razie  nieobecności wychowawcy, o którym mowa w ust. 1, śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne  z zachowania wystawia inny nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy, po 

uzyskaniu upoważnienia od dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, oceny klasyfikacyjne z zachowania może wystawić także  

upoważniony przez Dyrektora lub Wicedyrektora nauczyciel niepełniący funkcji 

wychowawcy, a mający z daną klasą największy tygodniowy wymiar godzin wynikający z 

ramowego planu nauczania. 

4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1-3, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zachowania  wystawiają  po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. 

5. Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej). 

 

§ 7 

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej się według następującej skali: 

1. wzorowe, 

2. bardzo dobre, 

3. dobre, 

4. poprawne, 

5. nieodpowiednie, 

6. naganne. 

 

§ 8 

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§  9 

 

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

▪ wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

▪ postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

▪ dbałość o honor i tradycje szkoły, 

▪ dbałość o piękno mowy ojczystej, 
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▪ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

▪ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

▪ okazywanie szacunku innym osobom, 

▪ postawę wobec nałogów i uzależnień, 

▪ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

▪ frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. 

 

§ 10 

 

 Na ocenę zachowania nie mają  wpływu oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

§  11 

 

 Ustanawia się system oceniania zachowania  wynikający z systemu punktowego: 

 

▪ Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest  

równowartością oceny poprawnej. W ciągu każdego semestru może go zwiększyć lub    

zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.  

▪ Konkretnemu zachowaniu: pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia 

liczba punktów. Zwiększenie liczby punktów lub ich utrata wynika z zachowania ucznia 

potwierdzonego w zeszycie uwag podpisem i datą. 

 

 

§ 12 

 

 W systemie punktowym zachowanie ocenia się następująco: 

  

Liczba punktów Ocena z zachowania 

20 i mniej naganne 

21 – 60 nieodpowiednie 

61 – 100 poprawne 

101 – 140 dobre 

141 – 180 bardzo dobre 

181 i więcej wzorowe 

  

§ 13 

 

 Każdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma prawo wpisywania w dzienniku elektronicznym 

swoich spostrzeżeń  na temat zachowania ucznia. Dodanie lub odjęcie punktów uczniowi powinno 

być opatrzone uzasadnieniem. 
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§ 14 

  

1. Na koniec każdego semestru wychowawca ma obowiązek zsumowania liczby punktów i na 

ich podstawie wystawienia oceny zachowania wynikającej z systemu punktowego. 

Kserokopię protokołu ze spotkania oraz zestawienie punktów należy dostarczyć do 

wicedyrektora szkoły. 

2. Uczniowie, którzy do momentu przejścia na nauczanie zdalne otrzymali sporą liczbę 

punktów ujemnych, mają możliwość ich poprawy poprzez realizację działań wskazanych 

przez wychowawcę oraz nauczycieli np. przeprowadzenie pogadanki na podany temat, 

przygotowanie godziny wychowawczej, realizację projektu itp. 

3. Wszyscy uczniowie mają możliwość grupowego lub indywidualnego udziału w konkursach, 

projektach, innych przedsięwzięciach edukacyjnych i wychowawczo - profilaktycznych, za 

które otrzymają punkty dodatnie. 

4. Uczniowie mają możliwość spotkań w ramach samopomocy koleżeńskiej. Działania takie są 

monitorowane przez wychowawcę/nauczyciela, który poświadcza ich realizację.  

5. Wzorem ubiegłego roku każdy nauczyciel dysponuje 5 punktami, które ma prawo przyznać 

uczniom za postawę i stosunek do obowiązków na jego przedmiocie podczas nauki zdalnej. 

6. Wychowawca dysponuje dodatkową pulą od 1 do 30 punktów, które ma prawo przyznać 

uczniowi za postawę podczas edukacji zdalnej. 

§ 15 

 

Ocenę roczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów. 

 

 

 

§ 16 

 

Tabela punktów dodatnich: 

  

Lp. Działania pozytywne Liczba 

punktów 

Częstość  

wystawiania 

Osoba 

uprawniona 

1. Udział w konkursach szkolnych 5 Za każdy 

konkurs 

Opiekun  

2. Uzyskanie wyróżnienia, nagrody w 

konkursach szkolnych 

5 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

3. Udział w konkursach międzyszkolnych   5 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

4. Uzyskanie wyróżnienia, nagrody w 

konkursach międzyszkolnych 

 10 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

5. Udział w konkursach przedmiotowych – etap I 

szkolny 

 5 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

6. Udział w konkursach przedmiotowych etap II-

rejonowy 

 10 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

7. Udział w konkursach przedmiotowych etap 

III-wojewódzki 

 

 20 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

8. Laureat etapu III wojewódzkiego 20 Za każdy 

konkurs 

Opiekun 

9. Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach 

sportowych międzyszkolnych. 

6 pkt-I m-ce 
5 pkt-II  

Za każde 

zawody 

Opiekun 
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4 pkt-III  

3 pkt-IV  

2 pkt-V 

1 pkt-VI 

10. Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach 

sportowych rejonowych  

10 pkt-I m-ce 

9 pkt-II  

8 pkt-III 

7 pkt-IV  

6 pkt-V 

5 pkt-VI 

 

Za każde 

zawody 

Opiekun 

11. Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach 

sportowych  wojewódzkich i 

międzywojewódzkich  

15 pkt-I m-ce 

14 pkt-II  

13 pkt-III  

12 pkt-IV  

11 pkt-V 

10 pkt-VI 

 

Za każde 

zawody 

Opiekun 

12. Zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach 

sportowych ogólnopolskich 

20 pkt-I m-ce 

19 pkt-II  

18 pkt-III  

17 pkt-IV  

16 pkt-V 

15 pkt-VI 

 

Za każde 

zawody 

Opiekun 

13. Udział w zawodach ogólnopolskich 10 p Za każde 

zawody 

Opiekun 

14. Udział w przedstawieniach  10 Za każde 

działanie 

Opiekun 

15. Udokumentowany udział w akcjach 

charytatywnych, wolontariat poza terenem 

szkoły i poza godzinami nauki 

Po  6 pkt  

za akcję 

Za każdą akcję Opiekun 

16. Udokumentowany udział w akcjach 

charytatywnych na terenie szkoły/w czasie 

lekcji. 

Po 3 pkt za 

akcję 

Za każdą akcję Opiekun 

17. Praca na rzecz klasy lub szkoły poza zajęciami 

edukacyjnymi np. pomoc w przygotowaniu 

dekoracji, pomoc przy organizowaniu imprez 

szkolnych i innych 

1 pkt  Za każde 

działanie  

Każdy 

nauczyciel w 

porozumieniu 

z wychowawcą 

18. Efektywna praca w samorządzie szkolnym 1 pkt  Za każde 

działanie  

Opiekun SU 

19. Efektywna praca w samorządzie klasowym 1 pkt  Za każde 

działanie  

Wychowawca    

w 

porozumieniu  

z klasą 

20. Działalność na rzecz klasy lub szkoły 

wynikająca z własnej inicjatywy ucznia  

( uzgodniona z wychowawcą klasy lub 

dyrekcją szkoły) 

1 pkt  Za każde 

działanie  

Wychowawca  

21 Udział w zawodach, akcjach, imprezach 

szkolnych poza godzinami nauki. 

Po 3 pkt za 

akcję 

Za każdą akcję Opiekun 

22 Udział w działaniach promujących szkołę poza 

godzinami nauki. 

Po 3 pkt za 

udział/działanie 

w ramach 

jednego 

przedsięwzięcia  

Za działanie Opiekun 



Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy  

 

 6 

23. Wyróżniająca się kultura osobista. Życzliwa 

postawa wobec innych 

10 Raz w semestrze Wychowawca  

24. Pomoc kolegom w nauce w świetlicy szkolnej 

lub bibliotece: 

  Systematyczna - 

  Okazjonalna -  

 

 

 

10 

5 

Raz w semestrze Wychowawca 

25.  Systematyczny udział w zajęciach 

dodatkowych 

5 Raz w semestrze, 

za każde zajęcia 

Prowadzący 

26. Udokumentowana działalność w 

pozaszkolnych organizacjach młodzieżowych, 

klubach sportowych, innych (na podstawie 

zaświadczeń) 

5 Raz w semestrze Wychowawca 

27. Nieobecności usprawiedliwione w 100 % 5 Raz w semestrze Wychowawca 

28. Punktualność – (brak spóźnień) 

 

5 Raz w semestrze Wychowawca 

29. Premia za całkowity brak uwag negatywnych 

 

5 Raz w semestrze Wychowawca 

30. Zaangażowanie ucznia w projekcie 

fakultatywnym  o ile nie uzyskał oceny z 

przedmiotu 

 

10 

Raz w semestrze Opiekun 

projektu 

 

 

Punkty za poszczególne działania w ramach jednego przedsięwzięcia wychowawca/opiekun ma 

obowiązek sumować zgodnie z wkładem pracy ucznia np. 

 

- przygotowanie gazetki: 

1p – inicjatywa własna 

1p – pomysł 

1p – trafność merytoryczna 

1p – wykonanie materiałów 

1p – wykorzystanie własnych materiałów 

1p – zawieszenie materiałów na gazetce 

Łącznie – 6p 

 

- akcja charytatywna poza godzinami nauki: 

6p – uczestnictwo 

3p – przygotowanie emblematów wskazujących na szkołę 

1p – przygotowanie stanowiska do przeprowadzenia działania 

1p – pakowanie/przeliczanie zebranych przedmiotów 

1p – uporządkowanie miejsca po zakończeniu akcji 

Łącznie 12 pkt 

 

 

§ 17 

 

Tabela punktów ujemnych: 

 

Lp. Działania negatywne Liczba 

punktów 

Częstość 

wystawiania 

Osoba 

uprawniona 

1 Wyjście poza  teren szkoły  5 Za każde działanie Każdy 
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pracownik 

szkoły 

2 Noszenie na lekcjach i przerwach kurtek, 

płaszczy, czapek 

2 Za każdą taką 

sytuację 

Każdy 

pracownik 

szkoły 

3 Palenie papierosów 30 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

4  Akceptowanie postaw negatywnych; 

namawianie i podżeganie do postaw 

negatywnych 

20 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

5 Kradzież lub wyłudzenie 

  

50 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

6 Niszczenie rzeczy innych osób 30 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

7 Zastosowanie wobec innych przemocy 

fizycznej lub psychiczne znęcanie się 

50 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

8 Stosowanie wulgaryzmów oraz słownictwa 

powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite  

20 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

9 Podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny 

 

30 Za każde działanie Wychowawca 

10 Prowokowanie do złych czynów, zastraszanie, 

ubliżanie innym 

50 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

11 Niszczenie mienia szkolnego w sposób trwały, 

np.: dewastowanie krzeseł, obskrobywanie 

ławek, pisanie po ścianach, elewacji, 

demolowanie, zalewanie łazienek, niszczenie 

roślinności na terenie szkoły i inne 

 50 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

12 Niszczenie mienia 30 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

13 Dezorganizacja pracy na lekcjach, np.: 

rozmawianie, chodzenie po klasie, inne 

 3 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

14 Używanie na terenie szkoły telefonów 

komórkowych  i urządzeń odtwarzających 

dźwięk w sposób niezgodny z regulaminem 

(zał. 19 Statutu)*. 

 

20 

 

 

 

Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

15 Stosowanie cyberprzemocy 50 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

16 Zagrożenie bezpieczeństwa w czasie przerw,  

granie w piłkę, bieganie, rzucanie 

przedmiotami, zaśmiecanie otoczenia 

5 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 
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17 Bójki 20 Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

18 Niekulturalne zachowanie się wobec 

nauczyciela, pracownika szkoły czy innej 

osoby przebywającej na terenie szkoły, 

wulgarne odezwanie się, ignorowanie (dotyczy 

lekcji i przerw) 

 30 

  

Za każde działanie Każdy 

pracownik 

szkoły 

19 Nieodpowiednia higiena osobista, 

nieodpowiedni strój, biżuteria, fryzura, 

makijaż, paznokcie, tatuaż. Zarządzenie nr 

10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 

w sprawie ZASAD PRZEBYWANIA 

UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

ORAZ DYSCYPLINY UCZNIÓW (zał. 17 

Statutu). 

 5 Każdorazowo  Każdy 

pracownik 

szkoły 

20 Nieobecność nieusprawiedliwiona 

 

1 Za każdą godzinę Wychowawca  

21 Niewykonywanie poleceń nauczyciela 

dyżurującego  

 3 Każdorazowo Nauczyciel 

pełniący dyżur 

22 Nieobecność na dodatkowych zajęciach 

przydzielonych przez zespół ds. pomocy p-p 

1 pkt za każdą 

nieobecność 
Na koniec każdego 

semestru 

Wychowawca 

23 Brak projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów 

klas gimnazjalnych) 

Ocena z zachowania obniżona o 

jeden stopień 

Wychowawca 

24 Nieprzygotowanie do treningu (brak stroju) 3  Każdorazowo Osoba 

prowadząca 

zajęcia 

25 Uzyskanie nagany od wychowawcy klasy Liczba punktów obniżona zostaje 

do 20. 

Wychowawca 

26 Niezwrócenie nauczycielowi pisemnej pracy 

kontrolnej, którą uczeń zabrał do domu celem 

zapoznania rodzica/opiekuna prawnego z 

oceną. 

3   Każdorazowo Nauczyciel 

przedmiotu 

* Wchodzi w życie z dnie 1.01.2018r. 

 

§ 18  

Każdy uczeń ma możliwość anulowania uwagi zapisanej w dzienniku elektronicznym. Warunki 

anulowania ustala tylko ten nauczyciel, który wpisał uwagę. 

 

 

      § 19 

 

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w ciągu semestru uzyskał powyżej 15 i w ciągu 

roku 30 punktów ujemnych. 

 

§ 20 
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Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który w ciągu semestru uzyskał powyżej 25 i w 

ciągu roku 50 punktów ujemnych. 

 

 

§ 21 

 

Uczeń otrzymuje bezwarunkową ocenę naganną z zachowania za:  

1. udowodnioną kradzież ( w tym postępowanie policji), 

2. udział w przedsięwzięciach, które mogą uwłaczać dobremu imieniu członków społeczności 

szkolnej oraz wpływać negatywnie na wizerunek SP27, 

3. rozpowszechnianie w Internecie lub innych środkach masowego przekazu treści 

wpływających negatywnie na wizerunek szkoły,  

4. narkotyki lub inne produkty zawierające substancje psychoaktywne ( posiadanie, używanie, 

dystrybucję), 

5. picie alkoholu, 

6. interwencję policji w innych sprawach z udowodnieniem winy, 

7. pobicia z uszkodzeniem ciała, 

8. w przypadku uzyskania nagany od Dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 22 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

  

1.   Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną 

oceną zachowania mogą złożyć wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie oceny 

zachowania do wychowawcy klasy w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o 

przewidywanej ocenie Wniosek powinien być wyrażony w formie pisemnej.  

2.   Wychowawca jest zobowiązany w terminie 3 dni rozpatrzyć wniosek. Dokonuje analizy 

dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania oraz przestrzegania zapisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny, a w 

szczególności:  

− wywiązywania się z obowiązków ucznia,  

− postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,  

− dbałości o honor i tradycje szkoły,  

− dbałości o piękno mowy ojczystej,  

− dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

− godnego i kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią,  

− okazywania szacunku innym osobom.  

Wychowawca może brać pod uwagę liczbę punktów dodatnich, które w danym semestrze 

uczeń posiada na koncie. 

3.   Wychowawca może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, o którym mowa w ust.2 pod 

warunkiem, że uczeń spełnia wszystkie wymienione kryteria. 

4.   Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o podjętej 

decyzji w formie pisemnej. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest ostateczna 

w tym trybie postępowania.  
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§ 23 

 

1. Wychowawca ma prawo przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej z zachowania  

uwzględnić wszelkie okoliczności przemawiające na korzyść ucznia.  

2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w porozumieniu z radą pedagogiczną 

przez wychowawcę jest ostateczna. 

3. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

dotyczące rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeśli uznają, iż zostały one  ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Komisja, o której mowa w p.4 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w p.3. Ocena jest ustalana w drodze 

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

przewodniczącego komisji. 

6. Ustalona przez komisję roczna klasyfikacyjna ocena zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

 

 

§ 4 

 

1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

 

 

  


