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OCENĘ ZACHOWANIA ŚRÓDROCZNĄ I KOŃCOWOROCZNĄ USTALA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ 
SKALI: 

 
1. WZOROWE 
2. BARDZO DOBRE 
3. DOBRE 
4. POPRAWNE 
5. NIEODPOWIEDNIE  
6. NAGANNE  

 
PUNKTOWE KRYTERIUM OCENIANIA ZACHOWANIA 

 
Kryterium ustalania oceny zachowania 

 
� Za punkt wyjścia uznaje się kredyt 150 punktów, które uczeń otrzymuje na początku roku 

szkolnego. Jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania. Od ucznia zależy ocena 
końcowa, ma on szansę na jej podwyższenie w każdej sytuacji. Można bardziej 
świadomie kierować swoim postępowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu. 

 
WZOROWE              → 251 i więcej pkt. i ma maksymalnie  1 godzinę                            
                          nieusprawiedliwioną, a suma punktów ujemnych nie przekracza 30 
BARDZO DOBRE    → 201 do 250 pkt. i ma maksymalnie  3 godziny         
                         nieusprawiedliwione                                                                                                                           
DOBRE                      → 150 do 200 pkt. ma maksymalnie  5 godzin      
           nieusprawiedliwionych 
POPRAWNE             → 100 do 149 pkt. i ma maksymalnie  15 godzin     
                         nieusprawiedliwionych 
NIEODPOWIEDNIE → 99 do – 200 pkt. i ma maksymalnie  25 godzin     
                         nieusprawiedliwionych 
NAGANNE                → - 201 pkt. i w tym punkty za drastyczne naruszenie ogólnie                                 
przyjętych norm lub nierealizowanie obowiązków szkolnych 
 
 

� Punkty dodatnie i ujemne wpisuje uczniowi nauczyciel przyznający te punkty, wskazując  
za co zostały przyznane i opatrując wpis wyraźnym podpisem.  

� Jeżeli suma punktów osiągnięta przez ucznia wyniesie: - 60, otrzyma on upomnienie 
wychowawcy na forum klasy i o tym fakcie zostaną  poinformowani rodzice 
 

� Jeżeli suma punktów osiągnięta przez ucznia wyniesie: - 90, otrzyma on naganę 
wychowawcy klasy i o tym fakcie zostaną poinformowani rodzice 

 
� Jeżeli uczeń otrzyma uwagi ujemne przekraczające łącznie – 30 pkt. – nie może otrzymać 

oceny wzorowej. 
 

� Wszystkie punkty dotyczą zachowania zarówno w szkole jak i poza nią.  
 
� Uczeń jest informowany od razu o wpisywaniu punktów 



PUNKTY DODATNIE:  

 
1. 

 
Udział w etapie szkolnym Woj. Konkursu Przedmiotowego 

20 pkt. 

 
2. 

 
Udział w etapie gminnym Woj. Konkursu Przedmiotowego 

50 pkt. 

3. Udział w etapie powiatowym  Woj. Konkursu Przedmiotowego 100 pkt. 

4. Etap wojewódzki konkursu przedmiotowego 150 pkt. 

5. I miejsce w konkursie szkolnym  50 pkt. 

  6. II  miejsce w konkursie szkolnym 30 pkt. 

7. III  miejsce w konkursie szkolnym 20 pkt. 

8. Udział w konkursie szkolnym  20 pkt. 

9. Funkcja w samorządzie szkolnym (przydziela opiekun) 10-20 pkt.(za każdą akcję) 

10. Funkcja w samorządzie klasowym (przydziela wychowawca) 10 lub 20 pkt. (za każdą 
akcję) 

11. Etap szkolny rozgrywek sportowych  20 pkt.  

12. Etap gminny rozgrywek sportowych 30 pkt. 

13. Etap powiatowy i regionalny rozgrywek sportowych 40 pkt. 

14. Etap wojewódzki rozgrywek sportowych 50 pkt. 

15. Przygotowanie dekoracji do imprezy szkolnej (przydziela organizator) 20 pkt. 

16. Prace porządkowe przy imprezie szkolnej  10 pkt. 

17. Rola w imprezie szkolnej 5 – 20 pkt. 

18. Praca na rzecz klasy – gazetki, dyżury (przydziela wychowawca) 5 –20 pkt. 

19. Dbałość o salę lekcyjną (przydziela wychowawca) 5 – 10 pkt. 

20. Praca na rzecz szkoły po lekcjach (przydziela opiekun) 20 pkt. ( na semestr) 

21. Pomoc kolegom w nauce  10 pkt. (każdorazowo) 

22. Godne, kulturalne zachowanie się na wycieczkach ( przydziela organizator 
wyjazdu) 

do 50 pkt. (każdorazowo) 

23. Reagowanie na przejawy przemocy agresji i wulgarności 50 pkt. (każdorazowo) 

24. Przyniesienie fantów na loterię (bez względu na ilość) 20 pkt. jednorazowo 

25.  Aktywny udział w kołach zainteresowań (przydziela opiekun) 50 pkt. w semestrze 

26. Praca w aktywie bibliotecznym 50 pkt. w semestrze 

27. Praca w wolontariacie 50-200 pkt. w semestrze 

28. Udział w projektach szkolnych 50 pkt. za rok  

29. Udział w poczcie sztandarowym 50 pkt. za rok 

30. Gra na werblach 50 pkt. za rok 

31. 100 % frekwencji (raz w semestrze) 50 pkt. 

32. INNE nieujęte w regulaminie pozytywne zachowanie 10 – 50 pkt. 



PUNKTY UJEMNE: 
 

 

1. 

Przeszkadzanie na lekcji (chodzenie po klasie, wychodzenie z klasy, odpowiedzi 

bez podniesienia ręki, rozmowy itp.) oraz niewłaściwe zachowanie się na 

przerwach 

- 10-20 pkt.  

 

2. Okłamywanie i oszukiwanie nauczyciela - 20 pkt. (każdorazowo) 

3. Bezpodstawne oskarżanie uczniów i nauczycieli Do - 50 pkt.  

4. Niewykonywanie poleceń nauczyciela – każdorazowo - 10-20 pkt.   

5. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły - 30 pkt. (każdorazowo) 

6. Ubliżanie koleżankom/kolegom do -20 pkt. (każdorazowo) 

7. Przemoc fizyczna (bójki uczniowskie) - 50 pkt. (każdorazowo) 

8. Wulgarne słownictwo - 30 pkt.  

9. Wnoszenie napojów do sal, jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy, zaśmiecanie 

otoczenia 

Od – 5 do -10 pkt.  

10. Niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych -30 - 50 pkt. 

11. Opuszczenie terenu szkoły w czasie obowiązkowych zajęć – ucieczka - 10 pkt. (na przerwie) 

- 20 pkt. (każdorazowo) 

12. Niszczenie mienia szkolnego ścian, elewacji zewnętrznej, toalet, dekoracji i 

innych ozdób 

- 10 pkt. do – 30 pkt. 

13. Strój, wygląd niezgodny z regulaminem ucznia - 10 pkt. 

14. Brak stroju galowego na ważnych uroczystościach i egzaminie - 10 pkt. 

15. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego - 5 pkt. 

16. Spóźnienia na lekcję (do 10 min) - 5 pkt. 

po 10 min = nieobecność 

17. Nieusprawiedliwiona nieobecność (każda godzina) - 10 pkt. 

18. Niewykonanie zobowiązania - 10 pkt. 

19. Podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny - 50 pkt. 

20. Wyłudzanie pieniędzy, innych rzeczy - 100 pkt. 

21. Kradzież - 250 pkt. 

22. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy Mp3 podczas lekcji, bawienie 

się nimi 

- 30 pkt. 

23. ,,Cyberprzemoc” (telefony i Internet) - 100 pkt. (każdorazowo) 

24. Palenie papierosów w szkole i poza szkołą - 200 pkt.  

25. Picie lub posiadanie alkoholu w szkole, na wyjazdach zorganizowanych - 250 pkt. 

26. Stosowanie lub posiadanie środków odurzających w szkole i na wyjazdach 

zorganizowanych  

- 300 pkt. 

27. Brak reakcji na przejawy przemocy, agresji i wulgarności - 50 pkt. 

28. Posiadanie lub używanie niebezpiecznych przedmiotów - 50 pkt.  

29. Przemoc psychiczna  - 100 pkt. 

30. Wnoszenie do klasy ubrań (okryć wierzchnich) w okresie jesienno-zimowym - 10 pkt. 

31. Używanie na sprawdzianach lub kartkówkach urządzeń multimedialnych - 60 pkt. 

32. Negatywne, naganne zachowanie nieujęte w regulaminie od – 5 pkt. do – 30 pkt. 

 


