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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega 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.   Zachowanie ucznia ocenia się według skali ocen zawartej w § 15 ust. 3      

Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków                                    

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

/Dz. U. Nr 83, poz. 562/ i Statucie Szkoły. 

 

 

 

OCENA ZACHOWANIA 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

 

§ 2 

 

1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 



d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

 

§ 2.1 

 

1. Ocenę zachowania dokonuje się według następujących kryteriów: 

 

 

ZACHOWANIE: 

wzorowe 

(wz) 

 

Ocenę: zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania bardzo dobrego a ponadto: 

- w miarę swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki  

  w nauce, 

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, a z  

  powierzonych funkcji wywiązuje się wzorowo, 

- jego postawa i postępowanie może służyć za wzór  

  innym uczniom, 

- jest odpowiedzialny za innych, 

- wnosi pozytywny wkład w pracę klasy i szkoły, 

- wspiera pracę innych, 

- wyraża szacunek dla innych pomysłów i ich autorów, 

- dba o honor i tradycje szkoły, 

- bierze czynny udział w realizacji projektu edukacyjnego,  

  wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we 

  wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego,  

  wspomagał członków zespołu w realizacji  

  poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się  

  umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  

i  wyciągania wniosków, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

   i kołach przedmiotowych. 

bardzo dobre Ocenę: zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, 



(bdb) którego postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania dobrego i ponadto: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i nie ma 

  ani jednej godziny nieobecności nieusprawiedliwionej  

i nie posiada spóźnień nieusprawiedliwionych (spóźnienia  

  i opuszczone zajęcia usprawiedliwia się na podstawie   

  zaświadczenia lekarskiego lub id rodziców), 

- angażuje się do działań na terenie klasy i szkoły, 

- planuje, organizuje i realizuje tematykę godzin  

  wychowawczych, 

- inicjuje pomoc dla osób potrzebujących, 

- chętnie reprezentuje szkołę, dba o dobre imię klasy 

 i  szkoły, 

- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań na  

  terenie klasy i szkoły, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  

  osób, 

- okazuje szacunek innym osobom, 

- bierze czynny udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

  był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego  

  projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi  

  członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana  

  życzliwością, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

  i kołach przedmiotowych.  

dobre 

(db) 

Ocenę: zachowanie dobre otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania poprawnego i ponadto: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,  

  sporadycznie spóźnia się na zajęcia i nie posiada więcej  

  niż 7 godzin nieusprawiedliwionych, 

- pomaga w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu  



  godzin wychowawczych i zadań klasy, 

- chętnie służy pomocą, 

- typowany godnie reprezentuje szkołę, dba o dobre imię  

  klasy i szkoły, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań  

  społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

- zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, 

- zachęca innych do dobrej komunikacji, 

- sporadycznie narusza przepisy regulaminowe, zauważa  

  swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 

- bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego,  

  współpracował w zespole realizującym projekt,  

  wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, 

- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach  

  przedmiotowych. 

 

poprawne 

(popr) 

Ocenę: zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie nie przekracza podstawowych norm i zasad, 

a w szczególności: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (opuścił 

nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych  

i zanotowano nie więcej niż 15 spóźnień w ciągu 

semestru), 

- odrabia zadania domowe i jest przygotowany do zajęć, 

- przez większość czasu pracuje na lekcji, czasami odrywa 

się od zadanej pracy, ale podejmuje ją, po zwróceniu 

uwagi przez nauczyciela, 

- spełnia obowiązki dyżurnego według obowiązujących 

zasad, 

- dba o estetykę pomieszczeń szkolnych, 

- nie kłamie, nie używa wulgarnych słów i unika 

wszelkich nałogów, 

- nie niszczy mienia i nie przywłaszcza sobie cudzych 



rzeczy, a za zniszczone mienie odpowiada materialnie, 

- nie używa przemocy wobec kolegów, 

- przestrzega uznane normy zachowania wobec 

nauczycieli i osób starszych, 

- poprawnie zachowuje się na imprezach szkolnych, 

- spędza przerwy zgodnie z przyjętymi zasadami, 

- przestrzega regulaminów obowiązujących 

 w pomieszczeniach szkolnych i stosuje się do zasad BHP, 

- dba o estetykę swojego wyglądu, stosowanie do 

okoliczności, 

- narusza przepisy regulaminowe, naprawia wskazane 

błędy na wyraźne polecenie, 

- bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

współpracował w zespole realizującym projekt, 

wypełniając  stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy 

czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera 

zespołu lub po interwencji opiekuna projektu, 

- uczestniczy czasami w zajęciach pozalekcyjnych 

 i kołach przedmiotowych. 

nieodpowiednie 

(ndp) 

Ocenę: zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, 

który nie spełnia warunków koniecznych dla otrzymania 

oceny zachowania poprawnego i narusza obowiązujące  

w szkole zasady: 

- wagaruje, niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza 

na zajęcia edukacyjne, posiada od 16 - 25 godzin 

nieobecności nieusprawiedliwionej i zanotowano od 16 – 

25 spóźnień nieusprawiedliwionych, 

- wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych, 

- nie dba o mienie społeczne i własne oraz o czystość 

otoczenia, 

- swoim zachowaniem na przerwach zagraża 

bezpieczeństwu innych uczniów, 



- oddziałuje negatywnie na prace klasy i szkoły, 

- przeszkadza w pracy innym, 

- nie okazuje szacunku innym osobom, 

- nie zawiera kompromisu, 

- w swoim zachowaniu popełnia uchybienia wobec 

szkoły: 

 jest arogancki i nieuczciwy wobec innych, 

 popada w konflikt z prawem, 

 używa wulgarnego słownictwa, 

 ulega nałogom palenia papierosów i picia 

alkoholu, 

 nakłania innych uczniów do wymienionych wyżej 

występków 

- jego wychowawca może zabronić mu uczestnictwa 

 w imprezach i wycieczkach organizowanych przez klasę 

lub szkołę, 

- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze 

swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji 

zadań przez innych członków zespołu, 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach 

przedmiotowych mimo próśb i zachęt ze zachęt ze strony 

nauczycieli i rodziców. 

 

 

naganne 

(ng) 

Ocenę: zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie 

spełnia warunków koniecznych dla otrzymania oceny 

zachowania poprawnego i nieodpowiedniego narusza  

w rażący sposób obowiązujące w szkole zasady: 

- świadomie łamie przepisy regulaminowe dotyczące 

obowiązku szkolnego, zasad bezpieczeństwa i kultury 

osobistej, 



- nie dostrzega swoich błędów i nie poprawia ich, 

- celowo uniemożliwia pracę zespołu klasowego  

i społeczności szkolnej, 

- godzi w dobre imię szkoły, 

- w swoim zachowaniu popełnia notoryczne uchybienia 

wobec szkoły i innych uczniów, 

- w swoim zachowaniu popełnia rażące uchybienia wobec 

szkoły: 

 inicjuje i uczestniczy w bójkach i dewastacji 

mienia szkolnego, 

 kradnie, 

 zażywa lub rozprowadza narkotyki, 

 pali papierosy i pije alkohol, 

 zmusza innych do wymienionych wyżej 

występków, 

 wagaruje, posiada powyżej 25 godzin 

nieusprawiedliwionych i 25 spóźnień, 

 jest w konflikcie z prawem i otrzymał wyrok 

sądowy. 

- odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach 

przedmiotowych mimo zaleceń nauczyciela danego 

przedmiotu i wychowawcy klasy. 

Uczeń, który otrzyma zachowanie naganne: 

- nie może reprezentować szkoły w imprezach, 

konkursach i zawodach sportowych. 

 

Pomocnicze wskazówki dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu 

oceny zachowania uczniów: 

a) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych: 

 sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, 

 wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych 

trudności w nauce, 



 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne 

oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, 

 dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

 poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 

b) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska  

      społecznego: 

 wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie, 

 podejmowanie działań zamierzających do udzielania pomocy 

innym, 

 inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytkowanych na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

 przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową 

 i prywatną, 

 umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za 

wyniki, 

 umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami 

domowymi, 

 udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu 

wolnego uczniów. 

c) stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych w szkole i poza nią: 

 uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, 

 sposób postępowania nie naruszający godności własnej  

i godności innych, 

 dbałość o kulturę słowa, 

 zachowanie świadczące o poszanowaniu wytwórców pracy  

ludzkiej, dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom  

i pomoc innym w rezygnacji z nałogów, dbałość o higienę  

osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia. 

 

  Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia  

ma obowiązek na wniosek rodziców pisemnie uzasadnić tą ocenę. 



 

§ 2.2 

 

1. Dopuszcza się indywidualizowanie kryteriów oceny z zachowania. 

2. Wychowawca ma prawo dostosować kryteria do potrzeb konkretnego 

zespołu klasowego po uzgodnieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 2.3 

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 2.4 

Tryb ustalania oceny zachowania 

 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami 

zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna 

ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

2. Zespół klasowy proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów 

zgodnie z kryteriami ocen zachowania (np. jawnie lub w postaci 

anonimowej ankiety). 

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu 

uczącego dany oddział. 

4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Teczce 

Wychowawcy. 

5. Przewidywana ocena zachowania podawana jest do wiadomości uczniów 

na tydzień przed radą klasyfikacyjną. 

6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej na 

piśmie. 

7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę 

klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia 

przez uczących nauczycieli dodatkowych, dotychczas nieznanych 

informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny 

zachowania. 



8. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązywać wychowawcę do 

ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu 

przewidzianego w niniejszym systemie oceniania. 

 

§ 2.5 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. a przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 

a. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 



a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli                     

z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony 

z udziału szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 



a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu,                            

o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił                                 

do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej 

w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 2.6 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 

1. Uczniowie gimnazjum  biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji; 

c) wykonywanie zaplanowanych działań, 



d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor  

 gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną w „Zasadach realizacji  

 projektów edukacyjnych”. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu  

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą  

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat  

 projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 2.7 

MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENIANIA 

 

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który 

w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen z wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 i powyżej oraz wzorową lub 

bardzo dobrą oceną zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Nagroda w postaci pochwały: 

 pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela w obecności 

klasy, 

 poinformowanie o fakcie rodziców (opiekunów), 



 pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

 pochwała w postaci dyplomu dla ucznia oraz list gratulacyjny dla 

rodziców (opiekunów) ucznia, 

  przyznawana jest uczniowi, uwzględniając następujące kryteria: 

a) wysokie wyniki nauczania, 

b) właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do 

kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły; 

c) obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych 

zadań, 

d) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

e) wysoka frekwencja – nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma 

nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia, 

f) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

g) praca w Samorządzie Szkolnym oraz w gazetce szkolnej, 

h) działania społeczne – wolontariat. 

4. Tytuł „Najlepszy Absolwent Roku” otrzymuje uczeń w klasie III za 

bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Tytuł ten jest 

przyznawany uczniowi na końcoworocznej Radzie Klasyfikacyjnej  

 w wyniku głosowania, 

5. Wymaganie tytułu „Najlepszy Absolwent Roku” określone  

 w „Regulaminie przyznawania tytułu Najlepszy Absolwent Roku”. 

 


