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Załącznik 3 

 

Zasady oceniania zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania wyraża opinię o zachowaniu ucznia na terenie 

Centrum Kształcenia Zawodowego i formułowana jest w formie propozycji dla szkoły 

kierującej ucznia na zajęcia praktyczne. 

Ocena ta powinna uwzględniać w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków zawartych w regulaminach CKZ, 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, 

- godne i kulturalne zachowywanie się, 
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania ustala opiekun klasy uwzględniając: 

- opinię nauczyciela o zachowaniu ucznia na zajęciach praktycznych, 

- uwagi odnotowane w dzienniku, 

- frekwencję, 
- opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, 

- samoocenę ucznia, 

- możliwości poprawy zachowania. 

3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w ciągu 

14 dni od zakończenia nieobecności.  

4. Propozycję ocen zachowania ustala się wg następującej skali: 

- wzorowe,  

- bardzo dobre,  

- dobre,  

- poprawne,  

- nieodpowiednie,  

- naganne. 

5. Opiekun klasy przedstawia propozycję oceny zachowania do zatwierdzenia na 

klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej. 

6. W Centrum Kształcenia Zawodowego  dokonuje się oceny zachowania na podstawie 

poniższych kryteriów: 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
- wzorowo przestrzega zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia 

Zawodowego określonych w regulaminach: regulaminie zajęć praktycznych 

oraz regulaminach odpowiednich pracowni, 

- nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych i nie spóźnia się na 

zajęcia, 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z innymi członkami 

społeczności szkolnej i nauczycielami, 

- zasługuje na zaufanie nauczycieli i rówieśników, 

- udziela pomocy słabszym, 

- szanuje mienie społeczne i ludzką pracę, dba o estetykę, porządek i czystość 
pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego, 

- jest uczciwy i z szacunkiem odnosi się do dorosłych oraz kolegów i koleżanek, 
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- dba o zdrowie swoje i innych, propaguje zdrowy tryb życia, 

- bierze czynny udział w pracach na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego 

oraz środowiska, 

- swoją postawą pozytywnie wpływa na pozostałych członków społeczności 

uczniowskiej – jest wzorem do naśladowania. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- przestrzega zasad funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego 

określonych w regulaminach: regulaminie zajęć praktycznych oraz 

regulaminach odpowiednich pracowni, 

- nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych, sporadycznie zdarzały 

mu się spóźnienia, 

- wykazuje się sumiennością w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 

- dba o estetykę, porządek i czystość, bierze udział w pracach na rzecz Centrum 

Kształcenia Zawodowego oraz środowiska, 

- jest uczciwy, koleżeński, kulturalny i z szacunkiem odnosi się do dorosłych 

oraz kolegów  i koleżanek, 

- nie ulega nałogom, dba o zdrowie swoje i innych, 

- szanuje mienie społeczne i ludzką pracę. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- sporadycznie dopuszcza się niewielkich naruszeń obowiązków ucznia 

zawartych w regulaminach, 

- opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 15% zajęć, 
- kulturalnie odnosi się do nauczycieli, kolegów i koleżanek, 

- wykazuje się sumiennością w wypełnianiu obowiązków szkolnych i podjętych 

zadań, 
- dba o estetykę, ład, porządek i czystość na terenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego, 

- nie ulega nałogom, 

- nie lekceważy otoczenia, szanuje mienie i ludzką pracę. 
 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
- naruszył obowiązki ucznia zawarte w regulaminach Centrum Kształcenia 

Zawodowego lecz potrafił dostrzec swoje przewinienia i jego dalsze 

postępowanie uległo poprawie, 

- opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30% zajęć, 
- nie angażuje się w życie klasy i Centrum Kształcenia Zawodowego, 

- nie lekceważy otoczenia, szanuje mienie i ludzką pracę, 
- poprawnie odnosi się do dorosłych oraz kolegów i koleżanek. 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
- wielokrotnie narusza obowiązki ucznia zawarte w regulaminach Centrum 

Kształcenia Zawodowego mimo obiecanej poprawy, 

- nie angażuje się w życie klasy, Centrum Kształcenia Zawodowego i 

środowiska, 

- notorycznie spóźnia się na zajęcia, opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej 

niż  50% zajęć, 
- celowo niszczy mienie społeczne, nie dba o estetykę Centrum Kształcenia 

Zawodowego, 



 3 

- nie posiada umiejętności życia w społeczności szkolnej ( np. ulega nałogom, 

bywa arogancki, używa wulgarnego słownictwa), 

- utrudnia pracę nauczycielom i uczniom. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
- notorycznie narusza obowiązki ucznia zawarte w regulaminach Centrum 

Kształcenia Zawodowego, 

- celowo niszczy mienie społeczne, nie dba o estetykę Centrum Kształcenia 

Zawodowego, 

- nie posiada umiejętności życia w społeczności szkolnej ( ulega nałogom, bywa 

arogancki, używa wulgarnego słownictwa), 

- wykazuje demonstracyjnie lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

- utrudnia pracę i naukę nauczycielom oraz uczniom w czasie zajęć, 
- swoim zachowaniem stanowi zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

własnego oraz innych osób, 

- stosuje przemoc oraz dopuszcza się innych czynów karalnych ( kradzieże, 

oszustwa, wymuszanie, zastraszanie...), 

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50% zajęć. 


