
Szczegółowe kryteria oceny zachowania w Zespole Szkół w Czarnowąsach 
(Załącznik nr 2 do statutu szkoły). 
    
1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków w szkole, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkolne, 
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. Każdy uczeń otrzymuje zachowanie wyjściowe DOBRE –150 pkt. (na początek każdego 

semestru). Od ucznia zależy ocena końcowa, ma on szansę na podwyższenie oceny  
w każdej sytuacji.  
W ciągu całego roku uczniowie zbierają punkty dodatnie i ujemne, według przyjętej skali: 

 
PUNKTY DODATNIE:  

 
1. 

 
Udział w olimpiadzie przedmiotowej i konkursach pozaszkolnych 

I etap – 10 pkt (szkolny) 
II etap – 30 pkt (gminny) 
III etap – 50 pkt - wojewódzki 
Powiat, region – 40 pkt 

 

2. 
 

Udział w konkursie szkolnym 3.m - 10 pkt, 2.m.- 15 pkt, 
1.m. – 20 pkt, dział – 5 pkt 

3. Funkcja w szkole - samorząd szkolny - aktywność - ocenia 
opiekun samorządu 

0-20 pkt za każda akcję 

4. Funkcja w klasie – samorząd klasowy – aktywność – przydziela 
wychowawca klasy 

10 lub 20 pkt w każdej akcji 

5. Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych – przydziela 
nauczyciel wf-u 

0 – 50 pkt 

 

6. 
 

Pomoc podczas imprezy szkolnej – przydziela organizator 
imprezy 

5-20 pkt- rola, 20 pkt-dekoracja, 
10 pkt –prace porządkowe 

7. Praca na rzecz klasy - gazetki, kwiaty, itd.. – przydziela 
wychowawca klasy 

0, 5 lub 10 pkt za wkład pracy 

8. Praca na rzecz szkoły (poza czasem lekcyjnym) – przydziela 
opiekun 

20 pkt 

9. Pomoc kolegom w nauce – każda 5 pkt 

10. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią – przydziela 
organizator wyjazdu 

0 – 50 pkt (każdorazowo) 

11. Przeciwstawienie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności 70 pkt (każdorazowo) 

12. Przyniesienie fantów (bez względu na ilość) 10 pkt (jednorazowo)  

13. Aktywny udział w kołach zainteresowań, aktywie bibliotecznym 20 pkt  

14. Praca w wolontariacie, udział w projektach szkolnych 20 pkt 

15. Sztandar i werbliści 20 – 50 pkt za rok 

16. 100 % frekwencji (raz w semestrze) 20 pkt 

17. Projekt edukacyjny w gimnazjum do 50 pkt 



 
PUNKTY UJEMNE: 

 

 
1. 

Przeszkadzanie na lekcji (chodzenie po klasie, 
wychodzenie z klasy, odpowiedzi bez podniesienia ręki, 
rozmowy) 

- 5 pkt  
- 10 pkt z premedytacją 

2. Okłamywanie i oszukiwanie nauczyciela - 20 pkt (każdorazowo) 
3. Bezpodstawne oskarżanie uczniów i nauczycieli - 50 pkt  
4. Nie wykonywanie poleceń nauczyciela – każdorazowo - 10 pkt bez złej woli 

- 20 pkt z premedytacją  
5. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innych 

pracowników szkoły 
- 30 pkt (każdorazowo) 

6. Ubliżanie koleżankom/kolegom - 20 pkt (każdorazowo) 
7. Przemoc fizyczna (bójki uczniowskie) - 50 pkt (każdorazowo) 
8. Wulgarne słownictwo - 30 pkt  
9. Wnoszenie napojów do sal, jedzenia i picia na lekcji, 

żucia gumy 
- 10 pkt  

10. Nie właściwe zachowanie się podczas uroczystości 
szkolnych 

-50 pkt 

11. Opuszczenia 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. Zaśmiecanie otoczenia - 5 pkt do – 10 pkt 
14. Stój wygląd niezgodny z regulaminem ucznia - 10 pkt 
15. Brak stroju galowego na ważnych uroczystościach i 

egzaminie 
- 20 pkt 

16. Nie wypełnianie obowiązków dyżurnego - 5 pkt 
17. Spóźnienia na lekcję (do 10 min) - 5 pkt 

po 10 min = nieobecność 
18. Nieusprawiedliwiona nieobecność (każda godzina) - 10 pkt 
19. Nie wykonanie zobowiązania - 10 pkt  
20. Podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny - 50 pkt 
21. Wyłudzanie pieniędzy pieniędzy innych rzeczy - 100 pkt 
22. Kradzież - 250 pkt 
23. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy Mp3 

podczas lekcji, bawienie się nimi 
- 30 pkt 

24. ,,Cyberprzemoc” (telefony i Internet) - 100 pkt (każdorazowo) 
25. Palenie papierosów w szkole i poza szkołą - 200 pkt  
26. Picie lub posiadanie alkoholu w szkole na wyjazdach 

zorganizowanych 
- 250 pkt 

27. Stosowanie lub posiadanie środków odurzających w 
szkole i na wyjazdach zorganizowanych  

- 300 pkt 

28. Nieprzeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i 
wulgarności 

- 70 pkt 

29. Posiadanie lub używanie niebezpiecznych przedmiotów - 50 pkt  
30. Przemoc psychiczna  - 100 pkt 
31. Wnoszenie do klasy ubrań (okryć wierzchnich) w 

okresie jesienno-zimowym 
- 10 pkt 

32. Negatywne, naganne zachowanie nie ujęte w 
regulaminie 

od – 5 pkt do – 30 pkt 



 
 
3.Roczną i śródroczna ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
 
 
 
WZOROWE              → 251 i więcej pkt i nie opuścił więcej niż 1 godzinę                          
                        nieusprawiedliwioną  
BARDZO DOBRE    → 201 do 250 pkt i nie odpuścił więcej niż 3 godzin       
             nieusprawiedliwionych                                                                                                                           
DOBRE                      → 151 do 200 pkt i nie opuścił więcej niż 5 godzin    
             nieusprawiedliwionych 
POPRAWNE             → 100 do 150 pkt i nie odpuścił więcej niż 15 godzin   
             nieusprawiedliwionych 
NIEODPOWIEDNIE → 99 do – 200 pkt i opuścił więcej niż 25 godzin    
             nieusprawiedliwionych 
NAGANNE                → - 201 pkt i w tym punkty za drastyczne naruszenie ogólnie  
       przyjętych norm lub nie zrealizowanie obowiązków szkolnych 
 
 

� Punkty dodatnie i ujemne wpisuje uczniowi nauczyciel przyznające te punkty. 
Przy wpisaniu uczniowi 30 i więcej punktów ujemnych nauczyciel konsultuje 
się z pedagogiem i wychowawcą: 

 
� pierwsze 30 pkt – upomnienie wychowawcy, 
� drugie 30 pkt – wezwanie rodziców, poprawna. 

 

� Jeżeli uczeń otrzyma 3 uwagi ujemne przekraczające łącznie – 20 pkt – nie 
może otrzymać oceny wzorowej. 

 

� Wszystkie punkty dotyczą zachowania zarówno szkole jak i poza nią.  
 

4. Uchwalona przez radę pedagogiczną ocena z zachowania ma wpływ na promocję 
ucznia do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły jedynie w przypadku 
gdy jest to kolejna ocena naganna tego ucznia. ( Po drugiej z rzędu ocenie nagannej na 
promocję ucznia może zezwolić rada pedagogiczna). 
 
5. Uwagi: 
a) Każdy nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu lub zawodów 
sportowych zobowiązany jest przedstawić listę uczestników i finalistów konkursu 
do wglądu w pokoju nauczycielskim. 
b) Punkty przyznawane są pod koniec semestru. 
c) O propozycji oceny zachowania wychowawca informuje uczniów i pozostałych 
nauczycieli na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 
 
6. Procedura odwołania od oceny zachowania: 
a) Rodzice zobowiązani są do współpracy z wychowawcą klasy w sprawach 
wychowawczych. 
b) Wychowawca na pierwszym spotkaniu informuje rodziców, że ocena zachowania jest 
składową oceny wychowawcy, uczniów, rady pedagogicznej i samooceny ucznia. 
c) Wychowawca zobowiązany jest także do poinformowania, że jego ocena jest sumą 
punktów dodatnich i ujemnych przyznawanych za pozytywne lub negatywne zachowanie 
ucznia w semestrze zgodnie ze szczegółowym regulaminem oceniania zachowania 



w Zespole Szkół w Czarnowąsach. 
d) Na ostatnim w danym semestrze spotkaniu z rodzicami, rodzic ma prawo być 
poinformowany o  proponowanej przez wychowawcę ocenie zachowania. 
e) Jeżeli rodzic nie zgadza się z proponowaną oceną, ma prawo na piśmie przedstawić 
swoje argumenty dyrektorowi szkoły a następnie odwołać się od oceny zachowania 
wystawionej przez wychowawcę. 
 
7. Dyrektor w przypadku odwołania rodzica od oceny zachowania powołuje komisję 
w składzie: 
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 
w tej klasie, 
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców 
 
8. Komisja w wyżej wymienionym składzie po zapoznaniu się ze szczegółową 
dokumentacją wychowawcy klasy w drodze głosowania zwykłą większością głosów 
ustala semestralną lub roczną ocenę zachowania. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 
9. Ustalona przez komisję semestralna lub roczna ocena zachowania nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny zachowania. 
 
10. Ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest oceną ostateczną. 


