
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 
 
OCENY 

Przy ocenianiu pisemnych prac kontrolnych obowiązują następujące progi procentowe:  

 poniżej 40% – ocena niedostateczna  

 od 40% – ocena dopuszczająca  

 od 50% – ocena dopuszczająca +  

 od 60% – ocena dostateczna  

 od 68% – ocena dostateczna +  

 od 75% – ocena dobra  

 od 83% – ocena dobra +  

 od 90% – ocena bardzo dobra  
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 95% punktów i wykonał zadanie dodatkowe. 
 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA  

Uczeń otrzymuje ocenę:  
1) WZOROWĄ, jeżeli: 
a) wzorowo stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły, jest wzorem do naśladowania 
dla innych uczniów w szkole i poza nią, chętnie wykonuje polecenia nauczycieli i 
pracowników szkoły, 
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych w miarę swoich możliwości intelektualnych, 
systematycznie odrabia zadania domowe, jest zawsze przygotowany do lekcji, podejmuje 
się wykonania zadań wykraczające poza obowiązki ucznia, 
c) jest obecny na Mszy świętej szkolnej,  
d) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  
e) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o jej dobre imię,  
f) wyróżnia się kulturą języka i zachowania oraz uczciwością w życiu codziennym,  
g) charakteryzuje go wzorowy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów,  
h) na co dzień świadomie dba o bezpieczeństwo własne i innych,  
i) w miarę możliwości reaguje na zło, ale jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i 
przekonań,  
j) dba o porządek i estetykę klasy, szkoły,  
k) ma usprawiedliwione wszystkie opuszczone godziny lekcyjne, nie spóźnia się na zajęcia,  
l) zawsze nosi strój szkolny i zmienne obuwie. Jego wygląd jest schludny i estetyczny, 
zawsze stosowny do okoliczności.  
 
2) BARDZO DOBRĄ, jeżeli:  
a) stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły oraz do poleceń nauczycieli i 
pracowników szkoły,  
b) bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych w miarę swoich możliwości intelektualnych, 
systematycznie odrabia zadania domowe, jest zawsze przygotowany do lekcji,  
c) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły:  
d) uczestniczy w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych na miarę swoich 
możliwości;  
e) jest obecny na Mszy świętej szkolnej;  
f) cechuje go kultura języka i zachowania oraz uczciwość w życiu codziennym;  
g) jest sumienny w wypełnianiu obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę i 
nauczycieli;  

h) charakteryzuje go przykładny stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów;  
i) dba o bezpieczeństwo własne i innych;  
j) w miarę możliwości reaguje na zło, ale jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i 
przekonań;  
k) dba o estetykę klasy, szkoły;  
l) ma usprawiedliwione wszystkie opuszczone godziny lekcyjne, nie spóźnia się na zajęcia;  
m) nosi strój szkolny i zmienne obuwie. Jego wygląd jest schludny i estetyczny, zawsze 
stosowny do okoliczności.  
 
3) DOBRĄ, jeżeli:  

a) stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły oraz do poleceń nauczycieli i 
pracowników szkoły,  
b) bierze udział w zajęciach lekcyjnych w miarę swoich możliwości intelektualnych,  
c) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia:  

 zazwyczaj jest punktualny,  

 zazwyczaj w terminie usprawiedliwia nieobecności,  

 dba o piękno mowy ojczystej,  

 jego uczciwość w życiu codziennym nie budzi zastrzeżeń,  

 dba o higienę osobistą,  

 zawsze nosi strój szkolny i obuwie zamienne,  

 dba o mienie szkoły,  
d) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  
e) dba o honor i tradycje szkoły,  
f) uczestniczy w życiu klasy i szkoły na miarę swoich możliwości,  
g) zwykle jest obecny na Mszy świętej szkolnej, usprawiedliwia sporadyczne nieobecności,  
h) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:  

 jest koleżeński wobec swoich koleżanek i kolegów,  

 w miarę możliwości reaguje na zło, ale jest tolerancyjny wobec odmiennych 
poglądów i przekonań,  

 nie ujawnia agresji fizycznej i psychicznej wobec innych,  

 nie używa nikotyny, alkoholu oraz środków odurzających,  

 okazuje szacunek innym  
i) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,  
j) charakteryzuje go właściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły  
 
4) POPRAWNĄ, jeżeli:  
a) poprawnie wykonuje zadania wynikające z obowiązków ucznia oraz stosuje się do poleceń 
nauczycieli i pracowników szkoły,  
b) bierze udział w zajęciach lekcyjnych, nie zawsze wykorzystując swe możliwości 
intelektualne, nie zawsze odrabia zadania domowe, bywa nieprzygotowany do zajęć,  
c) nie w pełni stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły:  

 często się spóźnia,  

 ma kilka godzin nieusprawiedliwionych,  

 budzi zastrzeżenia jego kultura osobista i kultura słowna,  

 świadomie i z uporem łamie ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia,  

 zdarza się, że nie okazuje należnego szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły 
i innym osobom,  

d) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i warunków:  



 nie dba o higienę osobistą,  

 mało uczestniczy w życiu klasy i szkoły,  

 bez uzasadnionej przyczyny opuszcza Mszę świętą szkolną,  

 nie zawsze dba o mienie szkoły  
e) nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  
f) mało dba o honor i tradycje szkoły,  
g) mało dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:  

 nie zawsze jest koleżeński wobec swoich koleżanek i kolegów,  

 nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,  

 nie zawsze reaguje na zło.  
h) wykazuje chęć poprawy swojego zachowania, prawidłowo reaguje na uwagi wychowawcy 
i nauczycieli  
 
5) NIEODPOWIEDNIĄ, jeżeli:  

a) nie wykonuje zadań wynikających z obowiązków ucznia, nie zawsze stosuje się do 
poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,  
b) bierze udział w zajęciach lekcyjnych nie w pełni wykorzystując swoje możliwości 
intelektualne, często nie odrabia zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji,  
c) nie stosuje się do zasad zawartych w statucie szkoły:  

 rozmyślnie łamie przepisy obowiązujące w szkole;  

 notorycznie się spóźnia;  

 ma kilkanaście godzin nieusprawiedliwionych;  

 budzi zastrzeżenia jego kultura osobista;  

 używa wulgaryzmów;  

 przejawia brak szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;  

 często przeszkadza w prowadzeniu lekcji;  

 nie dba o higienę osobistą  

 niszczy mienie szkoły.  
d) nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  
e) nie dba o honor i tradycje szkoły,  
f) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,  
g) nie jest obecny na Mszy świętej szkolnej,  
h) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób  

 nie reaguje na zło,  

 często prowokuje kłótnie i konflikty,  

 przejawia oznaki agresji fizycznej i psychicznej wobec innych,  

 ulega nałogom i namawia do tego innych,  

 nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,  

 nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą w celu poprawy swojego 
zachowania.  

 
 
 
6) NAGANNĄ, jeżeli:  

a) otrzymał naganę dyrektora szkoły,  
b) nie wykonuje zadań wynikających z obowiązków ucznia oraz nie stosuje się do poleceń 
nauczycieli i pracowników szkoły,  
c) nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych, notorycznie wagaruje, nie reaguje na uwagi 
dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców,  

d) jego kultura języka i zachowanie są naganne, używa wulgaryzmów,  
e) charakteryzuje go niewłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów,  
f) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i środowiska:  

 znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,  

 dewastuje mienie szkolne i społeczne,  

 stosuje szantaż, wymuszanie i zastraszanie,  

 ulega nałogom i namawia do tego innych,  

 fałszuje usprawiedliwienia i inne dokumenty obowiązujące w szkole,  

 mówi nieprawdę,  

 nie współpracuje z wychowawcą i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych 
przez szkołę środków zaradczych oraz kar regulaminowych  

g) jego wygląd i strój jest niezgodny z obowiązującymi normami  
(…) 
17. Uczniom, którzy mają 10 i więcej spóźnień w jednym okresie nauki obniża się ocenę 
zachowania o jeden stopień, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż ocena dobra. 
18. Uczniom, którzy 5 lub więcej razy w jednym okresie nauki nie mieli pełnego stroju 
szkolnego (codziennego lub galowego) obniża się ocenę zachowania o jeden stopień, z 
zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż ocena dobra. 
(…) 
21. Uczniom, którzy robią makijaż, farbują włosy, malują paznokcie oraz noszą kolczyk w 
innym miejscu niż dolna część ucha obniża się ocenę zachowania o jeden stopień z 
zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż dobra.  
 
 

 


