
 

UCHWAŁA NR  2 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8   

im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku  

 

z dnia 12 września  2019 r.  

 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 8  

im. gen Juliana Filipowicza w Otwocku. 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017 

r., poz.59) uchwala się co następuje: 

 

1. W §  77 wprowadza się cele  i  normy oceny zachowania, Paragraf otrzymuje brzmienia: 

 

1) „System Oceny Zachowania w oparciu o normy i wartości 

 

Cele Systemu Oceny Zachowania: 

 Pomoc uczniowi w myśleniu o różnych wartościach, w refleksji nad nimi oraz nad 

praktycznymi zastosowaniami i wyrażenie ich w odniesieniu do siebie, do innych ludzi, 

 Pogłębienie zrozumienia, motywacji i odpowiedzialności odnośnie do podejmowania 

pozytywnych decyzji osobistych i społecznych, 

 Poszanowania godności człowieka i jego praw, 

 Postawy otwartości wobec innych, 

 Zdolności do dialogu i współpracy, 

 Poczucia więzi i przynależności do społeczności szkolnej, identyfikacja ze szkołą, 

 Czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

 Dążenia do poszukiwania prawdy, sprawiedliwości, dobroci i prawości, 

 Przejawiania radości, 

 Zdolności do przeciwdziałania  przemocy, 

 Budowania postawy patriotycznej oraz budowania pokoju. 

Wychowywanie dziecka w duchu odpowiedzialności moralnej powinno być oparte na: 

 miłości, 

 bliskiej więzi z bliższym i dalszym otoczeniem dziecka, 

 indywidualności, 

 szacunku wobec niepowtarzalności jednostki, 

 kształtowaniu  w dziecku poczucia sprawstwa, umożliwieniu wpływu na zaistnienie 

ważnych dla niego sytuacji egzystencjalnych, 

 zachęcaniu dziecka do wglądu w siebie, który może być początkiem przeżywania 

wartości, 

 ukazywaniu i oferowaniu możliwości wolnej decyzji, 

 dostarczaniu wzorców prawidłowego postępowania. 



Szkolne normy etyczne i wartości: 

Wartości poznawcze/ Zaangażowanie w proces uczenia się: 

 Wiedza,  

 Nauka, 

 Mądrość 

 Twórczość 

 Odkrywczość 

 Kreatywność 

Wartości społeczne/ Zachowania propspołeczne / Kultura osobista: 

 Autorytet, 

 Prawość 

 Wierność 

 Poszanowanie prawdy 

 Dobroć 

 Patriotyzm 

 Ojczyzna 

 Naród 

 Tradycja narodowa 

 Tolerancja 

 Sprawiedliwość 

 Równość społeczna 

 Solidarność 

 Szacunek do innych 

 Współdziałanie 

 Jedność 

 

Wartości osobowe – życia codziennego/ Zachowania prospołeczne / Kultura osobista 

 Zdrowie 

 Rodzina 

 Szczęście rodzinne 

 Dom 

 Sumienność 

 Uczciwość 

 Opanowanie 

 Odwaga 

 Koleżeństwo 

 Czystość 

 Samodzielność 

 Wytrwałość 

 Prawdomówność 

 Pracowitość 

 Łagodność 

 Uprzejmość 

 Punktualność 



 Udzielanie pomocy innym ludziom 

 Systematyczność 

 Dyskrecja 

 Szczerość 

 Szacunek 

 Przebaczenie 

 Poszanowanie życia 

 Poczucie własnej wartości 

 Miłość 

 Pokora 

Ocena zachowania ucznia polega na samoocenie ucznia, która ma na celu przeprowadzanie 

refleksji ucznia na temat własnego zachowania w ciągu danego miesiąca i dotyczącą: 

 stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego,  

 respektowania wartości i norm etycznych, 

 wywiązywania się z obowiązków określonych w statucie szkoły. ” 

 

2) „Zasady zachowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku. 

       Zasady ogólne: 

1. Okazuję szacunek innym osobom w szkole: 

 Mówię dzień dobry, do widzenia ,  

 Pierwszy(a) witam wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły 

 Używam „czarodziejskich słów” : proszę, dziękuję, przepraszam 

 Jestem  uprzejmy, miły, sympatyczny,  życzliwy, kulturalny. 

 Wyjmuję ręce z kieszeni, gdy z kimś rozmawiam 

 Nie prowadzę  dyskusji lub rozmów podniesionym tonem  

 Okazuję szacunek wszystkim ludziom, w tym kolegom  

 Nie przerywam, gdy mówi ktoś inny  

 Nie używam brzydkich, wulgarnych słów 

2. Zachowuję się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią: 

 w czasie wyjść poza teren szkoły godnie reprezentuję szkolę, nie naruszam jej 

dobrego imienia 

 nie mówię źle o szkole 

3. Wzorowo wypełniam obowiązki szkolne 

 Staram się być wzorem dla innych 

 Robię wszystko, żeby osiągnąć postęp w nauce i zachowaniu 

 Przygotowuję się do zajęć 

 Jestem punktualny 

4. Dbam o sprzęt i mienie szkoły: 

 Dbam o porządek i czystość w szkole i otoczeniu  

 Nie śmiecę, podnoszę papierki 

 Używam sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem 

 Jeżeli zauważę zniszczenia zgłaszam pracownikowi szkoły 

 Reaguję, jeżeli ktoś niszczy mienie szkoły 

5. Dbam o zdrowie własne i innych oraz dbam o schludny wygląd w szkole: 

 Nie maluję włosów i paznokci 



 Nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, 

zapałek, zapalniczek, ostrych narzędzi itp.) 

 Nie biję, nie prowokuję innych do zachowań agresywnych 

 Jeżeli źle się czuję zgłaszam to nauczycielowi 

 Przychodzę do szkoły w czystych ubraniach 

 Na uroczystościach zakładam strój galowy – biała koszula lub bluzka, ciemna 

spódnica lub ciemne spodnie 

 Nie stosuję żadnych używek 

 Zawiadamiam nauczyciela, jeżeli zauważę sytuację niebezpieczną 

6. Stosuję się do zasad statutu szkoły  

 wypełniam obowiązki ucznia 

 nie przynoszę do szkoły kosztownych przedmiotów i zabawek   

7. Jestem koleżeński i uczynny 

 Pomagam innym i przyjmuję pomoc 

 Nie izoluję, nie dyskryminuję, nie tworzę grup. 

 

Zasady zachowania na lekcji. 

 

1. Uważam, słucham  i wykonuję  polecenia nauczyciela  

2. Biorę  aktywny udział w lekcji  

3. Przez podniesienie ręki sygnalizuję chęć odpowiadania lub zapytania  

4. We właściwy sposób korzystam z pomocy własnych lub szkolnych  

5. Uważnie słucham wypowiedzi innych. 

6. Zgłaszam, gdy czegoś nie rozumiem. 

7. Nie spóźniam się na lekcje 

8. Nie wyśmiewam się z nikogo. 

9. Nie wychodzę z ławki, nie spaceruję po klasie 

10. Nie rozmawiam (chyba, że wymaga tego sytuacja na lekcji z przyzwoleniem 

nauczyciela)  

11. Do łazienki wychodzę tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę wyjścia 

zgłaszam nauczycielowi)  

12. Nie jem i piję na lekcji, nie żuję gumy. 

13. Nie stukam, nie rzucam i nie bawię się różnymi przedmiotami. 

 

Zasady zachowania na przerwie 

1. Przerwy spędzam na dużym korytarzu. 

2. Panuję nad swoimi emocjami, nie biję, nie kopię, nie podstawiam nóg, nie krzyczę, 

wykonuję polecenia nauczyciela. 

3. Nie urządzam wyścigów, meczy, nie biegam, nie bawię  się w berka,  

4. Nie wchodzę do klas i szatni bez zgody nauczyciela. 

5. Zachowuję czystość i porządek. 

6. Zwracam się do innych uprzejmie, nie przezywam nikogo. 

7. Korzystam z łazienki w sposób zgodny z jej przeznaczeniem tylko w przypadkach 

rzeczywistej potrzeby. 

8. Po dzwonku na lekcję ustawiam się pod klasą w parach. 

9. Szanuję  własność innych kolegów i własność szkolną. 



10. Nie opuszczam budynku szkoły (bez wiedzy i opieki nauczyciela) ani terenu szkoły. 

11. Do pokoju nauczycielskiego wchodzę w ważnych sprawach, których nie mogę 

samodzielnie rozwiązać  

12. Ze wszystkimi sprawami zwracam się do nauczycieli dyżurujących  

13. Unikam hałaśliwych zachowań. 

14. Nie biegnę na stołówkę szkolną w czasie przerw obiadowych  

15. Odpoczywam, spaceruję, oglądam wystawki, rozmawiam i bawię się z kolegami 

spokojnie.” 

 

 

2. W §78 wprowadza się procedurę wystawiania oceny z zachowania. 

 

PROCEDURA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA 

 

  

ZASADY OCENIANIA 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

 1) wzorowe;  

 2) bardzo dobre; 

 3) dobre;  

 4) poprawne;  

 5) nieodpowiednie;  

 6) naganne.  

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

5. Ustala się następujące wymagania dla uzyskania ocen zachowania:  

 

 



Ocenę wzorowa otrzymuję uczeń, który:  

a. przykładnie spełnia wszystkie wymagania i obowiązki ucznia i może być  wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów, 

 b. nie opuszcza zajęć szkolnych bez uzasadnionych ważnych powodów, a w przypadku 

nieobecności przynosi usprawiedliwienie,  

c. jest punktualny, systematyczny, sumienny i wytrwały w nauce, 

d. rozwija własne zdolności i zainteresowania, chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  

konkursach i olimpiadach,  

e. dąży do osiągnięcia wysokich wyników w nauce,  

f. wywiązuje   się   ze   wszystkich   zadań  powierzonych  przez  szkołę  (nauczycieli)  

i organizacje uczniowskie, a nawet wysuwa własne propozycje,  

g. aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

h. umiejętnie godzi pracę społeczną z nauką,  

i. troszczy się o mienie szkoły i własne,   

j. umiejętnie współdziała w zespole, jest uczciwy, koleżeński, taktowny, zdyscyplinowany,  

posługuje  się  właściwym  słownictwem  oraz  reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym,  

z szacunkiem odnosi się do innych,  

k. dba  o kulturę słowa, dobre imię szkoły, o zdrowie własne i innych, higienę osobistą  

i estetykę wyglądu    własnego  oraz  najbliższego otoczenia.  

  

0cenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

 a.  bardzo  dobrze  wywiązuje  się  z  obowiązków  ucznia;  uczęszcza  systematycznie  

i  punktualnie  na  zajęcia  lekcyjne,  wszystkie  jego    nieobecności są uzasadnione  

i   usprawiedliwione;   rozwija   swoje   zainteresowania   i  zdolności,  uczestniczy  

w zajęciach pozalekcyjnych, 

b. wyróżnia się na tle społeczności szkolnej; inicjuje i organizuje życie swojej klasy oraz 

szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach, jest aktywny i twórczy, 

c. godnie reprezentuje szkołę podczas konkursów i olimpiad, dba o honor i tradycje szkoły,  

z szacunkiem odnosi się do symboli szkoły oraz państwa, 

d. wyróżnia się dbałością o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, przeciwdziała procesowi 

degradacji mowy ojczystej.  

e. pamięta o podstawowych   zasadach   bezpieczeństwa   i    higieny   pracy,   dba o   estetykę   

wyglądu, czystość osobistą, zdrowie fizyczne  i  psychiczne  swoje i innych, zachowuje się 

asertywnie, taktownie, koleżeńsko i prawdomównie, 

 f. zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się nie tylko w szkole, ale również poza nią, 

nie przynosi ujmy dobremu imieniu szkoły, godnie nosi imię jego ucznia, 

g. okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, respektuje zasady tolerancji wobec  

kolegów i koleżanek,     akceptuje     odmienność     ich     poglądów,     przekonań i wierzeń, 

pomaga słabszym, nie wyśmiewa ułomności fizycznych bądź umysłowych i innych.  

 

0cenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:  

a. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b. nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione,  

c. przestrzega zasad bhp,  



d. dba o podręczniki, przybory, pomoce szkole i mienie szkoły,  

e. stara  się  na  miarę  swych  możliwości i predyspozycji osiągać pozytywne wyniki w nauce  

i wywiązywać się z nałożonych przez nauczyciela zadań, 

f. odrabia lekcje, przygotowuje się do zajęć, wykonuje zlecone przez nauczycieli prace 

społeczne,  

g. włącza się do pracy organizacji uczniowskich, stara się uczestniczyć w życiu szkoły,   

h. zgodnie współdziała w zespole, jest uczciwy, prawdomówny,   

i. dba o kulturę słowa, higienę osobistą, zdrowie własne i innych. 

  

0cenę poprawną może uzyskać uczeń, jeżeli spełni następujące wymagania: 

 a. osiąga wyniki w nauce adekwatne do możliwości, 

 b. prezentuje    poprawny    stosunek    do    obowiązków    ucznia,   zasadniczo   ich nie  

lekceważy,  choć  czasem  nie  odrabia  pracy domowej lub nie przygotowuje się do lekcji,  

c. dość systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieuzasadnione 

nieobecności,  

d. stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, choć nie należy do najaktywniejszych uczniów,  

e. zwykle   przestrzega  kultury  słowa,  dba  o  higienę  osobistą  oraz  zdrowie  swoje i innych, 

nie ulega nałogom, 

f. unika  konfliktów z kolegami i koleżankami,  nie  inicjuje  ich,  dba  o  swój  dobry  

wizerunek w szkole i poza jej murami, 

g. szanuje tradycję, trud wszystkich pracowników oraz mienie szkoły.  

0cenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia zachowaniom, ale zastosowane środki 

zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.  

a. opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub bez uzasadnionych powodów,  

b. niesystematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, ma lekceważący stosunek do 

obowiązków szkolnych,  

c. nie dba o podręczniki, pomoce naukowe, sprzęt i mienie społeczne, szkolne,  

d. nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się, kultury słowa,  

e. nie dba o zasady bhp, słabo reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie  

i innych, 

f. nie  zawsze jest uczciwy w codziennym postępowaniu i nie szanuje pracy innych, nie okazuje 

szacunku nauczycielom, pracownikom szkolnym, ludziom starszym,  

g. nie przestrzega zasady prawdomówności, zdyscyplinowania, kultury bycia,   

h. nie chce zgodnie współpracować z zespołem klasowym,  

i. nie zawsze potrafi opanować negatywne emocje,  

j. swoje postępowanie czasem stara się naprawić. 

 

0cenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia zachowaniom, a zastosowane przez 

szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku. 

Uczeń:  

a. systematycznie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie wypełnia poleceń nauczycieli, 

wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,  

b. opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, z błahego powodu lub bez powodu spóźnia się,  

c. celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  



d. nie troszczy się o mienie szkoły, mienie społeczne a nawet własne, psuje je umyślnie,  

e. pali papierosy, pije alkohol,  

f. wchodzi w zatarg z kolegami i innymi osobami, dokucza innym, młodszym, 

g. w zachowaniu wykazuje brak taktu, czasem bywa ordynarny, arogancki,  

h. niechętnie podejmuje prace społeczne,  

i. uchybia dobremu imieniu szkoły niewłaściwym zachowaniem w miejscach publicznych 

(bluźni, uczestniczy w bójkach),  

j. nie dba o zdrowie, higienę i estetykę własną i  toczenia,  k. celowo łamie zasady bhp .  

6. Śródroczna i roczna ocena zachowania opiera się m.in. na comiesięcznej samoocenie ucznia 

dotyczącej: 

- stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego,  

- respektowania wartości i norm etycznych, 

- wywiązywania się z obowiązków określonych w statucie szkoły. 

7. Wychowawca systematycznie obserwuje w czasie trwania półrocza indywidualną postawę 

społeczną ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych.  

8. Wychowawca oraz pozostali nauczyciele regularnie odnotowują uwagi o zachowaniu ucznia 

(pozytywne i  negatywne).  

9. Wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym   opiekunom) bieżące informacje  

o zachowaniu  ucznia podczas spotkań z rodzicami – zgodnie z harmonogramem zebrań  

z rodzicami na dany rok szkolny.  

10. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy uwzględniając:  

a)  comiesięczną samoocenę ucznia, 

b)  opinię nauczycieli o zachowaniu ucznia, która wyrażona jest poprzez:  

•      pisemne uwagi o uczniach, 

•      ustne uwagi skierowane do wychowawcy klasy, 

c)  opinię uczniów danego zespołu klasowego,  

11. Wystawione  oceny  zachowania  uczniów  są  odczytywane  przez  wychowawcę  klasy  

w trakcie posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.  

 

WARUNKI  I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ  NIŻ  PROPONOWANA OCENY 

ZACHOWANIA 

 

1. Na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z przewidywaną oceną zachowania. 

Rodzice powyższą informację dostają na piśmie a zostaje ona przekazana przez ucznia, który 

potwierdza podpisem jej odbiór.  

2. W przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest niższa niż uczeń oczekiwał, może 

on wnioskować do wychowawcy o możliwość starania się o wyższą ocenę zachowania.  

3. Uczeń  może  starać  się  o  wyższą niż przewidywana ocena zachowania wówczas, gdy na  

dwa  tygodnie  przed  klasyfikacją  spełnił  80%  kryteriów obowiązujących na ocenę o stopień 

wyższą niż ocena przewidywana przez wychowawcę dla niego.  



4. Uczeń po przeanalizowaniu   wspólnie   z   wychowawcą   kryteriów  ustala,  co  może  

i powinien zrobić, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę zachowania.  

 

PROCEDURA ODWOŁANIA 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w przypadku wystawienia klasyfikacyjnej 

oceny zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny może 

wnieść do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenie.  

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 3. Dyrektor szkoły rozpatruje złożone zastrzeżenie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia 

zastrzeżenia.  

4. Dyrektor  szkoły  przed  przystąpieniem  do  rozpatrywania  wniosku  zwraca się do 

wychowawcy  ucznia  o  pisemną  informację  na temat   kryteriów,  które uczeń spełnił na 

wystawioną ocenę.  

5.  Dyrektor odrzuca zastrzeżenie, co stanowi, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

6. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

7. W skład komisji wchodzą:  

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  

b. wychowawca klasy,  

c. wskazany   przez   dyrektora   szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne w danej 

klasie,  

d. pedagog,  

e. psycholog, 

 f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 g. przedstawiciel rady rodziców.  

 8. Ustalona przez komisję śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a. skład komisji,  

b. termin posiedzenia komisji,  

c. wynik głosowania,  

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.           

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

       



 

§ 2 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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