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Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. 83, poz. 562 z późn. zm.). 

WSO zachowania dotyczy wszystkich wychowanków przebywających w Ośrodku, z niepełnosprawnością, jaką jest niedosłuch, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, uwzględnia także wpływ zaburzeń lub odchyleń rozwojowych stwierdzonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno -  pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.   

I. Uczniowie z niepełnosprawnością niedosłuchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz u których stwierdzono inne zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe.  

Wychowanie przedszkolne i pierwszy etap edukacyjny. (klasy I-III). 

Ocena z zachowania jest oceną opisową według następujących kryteriów: 

1. Koleżeńska postawa i życzliwość wobec innych. 

2. Dostrzeganie potrzeb innych oraz pomoc mniej sprawnym kolegom. 

3. Dbałość o estetykę i porządek w czasie zajęć w najbliższym otoczeniu. 

4. Poszanowanie własności innych oraz wspólnej jaką jest sprzęt szkolny. 

5. Wykonywanie poleceń nauczyciela. 

6. Poszanowanie otaczającej przyrody. 

 

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy lub grupy przedszkolnej. 

 

II. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi: niedosłuchem i niepełnosprawnością umysłową umiarkowanego stopnia.  

Wszystkie etapy edukacyjne. 

Ocena z zachowania jest ocena opisową wg kryteriów: 

1. Koleżeńska postawa i życzliwość wobec innych. 

2. Dostrzeganie potrzeb innych oraz pomoc mniej sprawnym kolegom. 

3. Dbałość o estetykę i porządek w czasie zajęć w najbliższym otoczeniu. 
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4. Poszanowanie własności innych oraz wspólnej jaką jest sprzęt szkolny. 

5. Wykonywanie poleceń nauczyciela. 

6. Poszanowanie otaczającej przyrody. 

 

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy 

 

III. Uczniowie z niepełnosprawnością niedosłuchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (poza niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego 

stopnia) oraz u których stwierdzono inne zaburzenia lub odchylenia rozwojowe. 

II etap edukacyjny, gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum 

1. Od klasy IV Szkoły Podstawowej ocenę zachowania ustala się wg następującej skali, odpowiadającej liczbie punktów uzyskanych w ciągu całego roku 
szkolnego: 

 
a) wzorowe: powyżej 108 punktów 
b) bardzo dobre: od 72 do 107 punktów 
c) dobre: od 36 do 71 punktów 
d) poprawne: od 0 do 35 punktów 
e) nieodpowiednie: od -1 do – 35 punktów 
f) naganne: powyżej -36 punktów 

 
2. Początek każdego roku szkolnego uczeń rozpoczyna mając 0 punktów, co odpowiada ocenie z zachowania: poprawna. 
Uczeń zbiera punkty na końcoworoczną ocenę zachowania w ciągu całego roku szkolnego. 
 
3. Śródroczne i końcoworoczne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi. 
 
4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocje do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 
 
5. Zachowanie ucznia oceniane jest w 4 kategoriach uwzględniających w szczególności określone zachowania . 
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Kategoria I – Stosunek do nauki i obowiązków szkolnych 
 

Punkty dodatnie 
Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe dostają zawsze maksymalną liczbę  punktów za zachowania pozytywne.  

Lp. Czynność 
Częstotliwość 

przyznawania punktów 
Liczba  

punktów 

1. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach: 
-internatowych 
-logopedycznych 
-rewalidacyjnych 
-gimnastyki korekcyjnej 
-logorytmicznych 
-kołach zainteresowań 

Jednorazowo/raz  
w semestrze 

Od +1 do +10 

2. 

Wyjątkowo sumienne wypełnianie 
obowiązków dyżurnego 

Dzieci młodsze : ocena za 
tygodniowy dyżur ; 
……………………….. 
Młodzież: każdorazowo 

Od +1 do +5 
 

……………………. 
+1 

3. 

Frekwencja 
(godz. usprawiedliwione) 

*0 godz. nieobecności 
uspr. w semestrze 
*do 35 godz.-//- 
*do 70 godz.-//- 
*do 100 godz.-//- 

+20 
 

+15 
+10 
+5 
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Punkty ujemne 

L.P 

Czynności 
Częstotliwość przyznawania  

punktów 
Liczba 

punktów 

Liczba 
punktów 
(dzieci z 

zaburzeniami) 

1. Ucieczka z lekcji każdorazowo 
-10 
 

-5 

2. Nieusprawiedliwione spóźnienie Każdorazowo - 2 - 0,5 

3. Nieobecności nieusprawiedliwione 

1-5 dni  
Od 6 dni do 2 tygodni-  
Powyżej 2 tygodni  
 

- 5 
- 10 
– 15 

- 5 
- 10 
– 15 

4. 
Niewykonywanie poleceń nauczyciela  
i wychowawczy 

Każdorazowo 0d -1 do -3 - 1 

5. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego Każdorazowo -1 - 0,5 

6. 
Nieprzygotowanie do lekcji (brak przyborów 
kreślarskich, stroju na w-f, książek); 
Nieodrabianie zadań domowych 

Każdorazowo -1 
Tygodniowo – 

2 

7. 

Lekceważący stosunek  
do zajęć: 

 internatowych 

 logopedycznych 

 rewalidacyjnych 

 gimnastyki korekcyjnej 

 logorytmicznych 

 kół zainteresowań 

Jednorazowo/raz w semestrze Od-1 do -
10 -6 
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Kategoria II – Kultura osobista oraz postawa moralna 
 

Punkty dodatnie 
Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe dostają zawsze maksymalną liczbę  punktów za zachowania pozytywne.  
 

L.P Czynność 
Częstotliwość przyznawania 

punktów 
Liczba 

punktów 

1. 
Kultura osobista : Używanie 
zwrotów grzecznościowych i 
powitalnych  

Jednorazowo/raz w semestrze +5 

2. Pomoc kolegom w nauce Każdorazowo Od +1 do +2 

3. 

Odpowiedni strój galowy i 
kulturalne, odpowiednie 
zachowanie się na 
uroczystościach 

Każdorazowo +2 

4. 
Samorzutna pomoc nauczycielom 
i pracowniczym Ośrodka 

Każdorazowo +1 

5. 

Koleżeński stosunek wobec 
młodszych uczniów , a także 
niepełnosprawnych ruchowo lub 
intelektualnie 

Jednorazowo/raz w semestrze Od +1 do +10 

Punkty ujemne 

L.P Czynność 
Częstotliwość 
przyznawania 

punktów 

Liczba 
punktów 

Liczba 
punktów (dzieci z 

zaburzeniami) 

1. 
Używanie przemocy fizycznej i 
psychicznej wobec nauczyciela 
lub innego pracownika Ośrodka 

Każdorazowo - 20 do -25 - 20 
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2.  Kradzież Każdorazowo -15 
W zależności od 

zaburzenia -5 do -7 

3.  Wyłudzanie pieniędzy Każdorazowo -10 do -15 -10 do -15 

4.  

Lekceważenie, obraźliwe i 
prowokacyjne zachowania wobec 
pracowników Ośrodka wyrażane 
w słowach lub w gestach 
(wulgarne słownictwo) 

Każdorazowo  - 10 -6 do -10 

5.  Bójki uczniowskie Każdorazowo Od -3 do -10 -3 do -10 

6.  Niszczenie mienia w Ośrodku Każdorazowo -10 - 5 

7.  
Przeszkadzanie na lekcji i 
zajęciach internatowych 

każdorazowo Od -1 do -3  Od 0 od - 3 

8.  Dokuczanie kolegom Każdorazowo Od -2 do -5 Od 0 do - 5 

9.  
Złe zachowania poza Ośrodkiem 
(wycieczki, wyjścia do miasta, w 
kinie, itp.) 

Każdorazowo Od -1 do -2 Od 0 do - 5 

10.  Brak stroju galowego Każdorazowo Od -1 do -3 Od -1 do -3 

11.  Zaśmiecanie otoczenia Każdorazowo Od -1 do -2 Od -1 do -2 

12.  Używanie telefonów na lekcji Każdorazowo -5 - 5 
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Kategoria III 
Aktywność społeczna i rozwój własnych zainteresowań 

 
Punkty dodatnie 

Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe dostają zawsze maksymalną liczbę  punktów za zachowania pozytywne.  
 

L.p. 
Czynności 

Częstotliwość 
przyznawania 

punktów 

Ilość 
punktów 

1. Udział w konkursach , 
zawodach sportowych , 
wystawach na terenie 
ośrodka 

Każdorazowo +5 

2. Udział w konkursach , 
zawodach, wystawach 
pozaszkolnych 

Każdorazowo +10 

3. Zdobycie w konkursach , 
zawodach sportowych 1-3 
miejsca 

Każdorazowo 
za ośrodkowe 

za województwie 
za ogólnopolskie 

 
+5 

+10 
+15 

4. Efektywne wypełnianie 
przydzielonych uczniowi 
funkcji (trójki klasowe , 
samorząd szkolny , 
internatowy itp.) 

Jednorazowo/raz w 
semestrze 

+5 

5. Praca na rzecz Ośrodka 
(wystrój wnętrz , 
porządkowanie terenu 
Ośrodka , porządkowanie 
pokoi w internacie , sal w 
szkole itp.) 

Każdorazowo Od +1 do +5 
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6. Pomoc i udział w organizacji 
imprez szkolnych(dzień 
nauczyciela , Wigilia , Dzień 
Otwartych Dni itp.) 

Każdorazowo Od+1 do +10 

7. Wkład pracy własnej w naukę, 
pracowitość , obowiązkowość, 
rozwój własnych 
zainteresowań 

Jednorazowo/raz w 
semestrze 

+5 

 
Punkty ujemne 

L.p. 

Czynności 
Częstotliwość 
przyznawania 

punktów 

Liczba  
punktów 

Liczba  
punktów (dzieci 
z zaburzeniami) 

1. 

Nie wywiązanie się z 
powierzonych obowiązków 
wynikających z przydzielonych 
uczniowi funkcji 

Jednorazowo/raz w 
semestrze 

-5 - 5 

 
 
 

Kategoria IV- Zachowanie prozdrowotne 
 

Punkty dodatnie 
Dzieci, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe dostają zawsze maksymalną liczbę  punktów za zachowania pozytywne.  

 
L.p. 

Czynności 
Częstotliwość 
przyznawania 

punktów 

Liczba 
punktów 

1. Szczególna dbałość o porządek w 
klasach i pokojach w internacie: 

Jednorazowo/raz w 
semestrze 

+3 
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Szczególna dbałość o higienę 
osobistą 

2. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych 

Jednorazowo/raz w 
semestrze 

+1 

 
 
 

Punkty ujemne 

L.p. 

Czynności 
Częstotliwość przyznawania 

punktów 
Liczba punktów 

Liczba 
punktów (dzieci z 

zaburzeniami) 
1. Palenie papierosów i e 

papierosów 
Każdorazowo -10 -10 

2. Picie alkoholu , branie 
narkotyków 

Każdorazowo -20 -20 

3. Brak dbałości o porządek w 
klasach i w pokojach w internacie 
; brak dbałości o higienę osobista 

Każdorazowo Od -1 do -5 Od 0 do -3 

 
6. kryteria oceny projektu edukacyjnego 
 
6.1 ocena wynika z oceny trzech elementów 
 

I Oceny efektu końcowego (wytworu), w szczególności:  
 a) zawartość merytoryczna, treść, 
 b) zgodność z tematem projektu, 
 c) trafność dowodów i badań,  
 d) wartość dydaktyczna i wychowawcza. 
 
II Wkładu uczenia w realizację projektu, a w szczególności: 

a) zaangażowanie ucznia,  
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b) pomysłowość, 
c) umiejętność pracy w grupie,  
d) udział w praktycznym wykonaniu, 
e) pracowitość, 
f) udział w prezentacji. 

 
III Oceny prezentacji, w tym: 

a) efekt artystyczny 
b) atrakcyjność 
c) estetyka 
d) technika prezentacji 

 
6.2 Maksymalna liczba punktów przyznania za projekt wynosi 20. Wyszczególnione elementy podlegają następującej punktacji: 

a) efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów 
b) wkład pracy ucznia- 10punktów 
c) prezentacja- 5 punktów 

 
7. Wychowanek oceniany jest za zachowanie w szkole, w internacie, na wycieczkach i w innych miejscach publicznych 
 
8. Każdy nauczyciel i wychowawca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania i stosować go 
systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. 
 
9. Przynajmniej raz w miesiącu wychowawca klasy ocenia zachowanie (sumuje punkty) i informuje o tym ucznia. 
 
10. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi pracownikami pedagogicznymi Ośrodka. 

Nauczyciel lub wychowawca, który był świadkiem negatywnego lub pozytywnego zachowania ucznia ma obowiązek dotrzeć do wychowawcy danego 
ucznia lub wpisać informację do dziennika lekcyjnego.  

Punktacja  bieżąca zachowania odnotowywana jest w wyznaczonym przez wychowawcę klasy miejscu  dzienniku lekcyjnym, które należy 
podzielić na 4 w/w kategorie. 
Bieżąca punktacja zachowania musi odnosić się do w/w kategorii i zawierać opis czynności , za które uczeń został oceniony i podpis nauczyciela. 
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11. uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w przypadku uznania , że ocena zachowania została zaniżona, mogą w terminie 7 dni od zakończenia zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych zgłosić na piśmie zastrzeżenia.  
 
12. Dyrektor Ośrodka po rozpatrzeniu zastrzeżeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa trybu ustalania klasyfikacyjnej oceny 
zachowania, powołuje Komisję. 
 
13. W skład Komisji wchodzą 

a) dyrektor Ośrodka- przewodniczący komisji, lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze 
b) wychowawca klasy 
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie 
d) pedagog 
e) psycholog 
f) przedstawiciel Samorządu uczniowskiego 
g) przedstawiciel Rady rodziców 

 
 
14. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala klasyfikacyjna  ocenę zachowania, a w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos 
przewodniczącego. Ustalona przez Komisję ocena zachowania nie może być niższa od oceny wcześniejszej. 
 
15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład Komisji 
b) termin posiedzenia Komisji 
c) wyniki głosowania 
d) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem 
e) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

 
16. Uczeń lub rodzice otrzymują w terminie 7 dni po zakończeniu prac Komisji pisemną informację o ustalonej ocenie zachowania. 
 
 
 
 

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 6.09.2013r. 
 


