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Kryteria oceniania zachowania ustalone są w formie punktowej: Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje150 pkt. 

 
Ocenę śródroczną uczeń otrzymuje po podsumowaniu wszystkich otrzymanych w semestrze punktów według punktacji 
(Tabela 1.): 

 
ZACHOWANIE ILOŚĆ PUNKTÓW 

 
WZOROWE POWYŻEJ 251 

BARDZO DOBRE OD 201 - 250 

DOBRE OD 151 - 200 

POPRAWNE OD 101 - 150 

NIEODPOWIEDNIE OD 1 – 100 

NAGANNE 0 
Tabela 1. 

I MNIEJ 

 

Ocenę roczną otrzymuje po podsumowaniu wszystkich otrzymanych punktów (z obydwu semestrów) według punktacji 
(Tabela 2.): 

 
ZACHOWANIE ILOŚĆ PUNKTÓW 

 
WZOROWE POWYŻEJ 501  

BARDZO DOBRE OD 401 - 500 

DOBRE OD 301 - 400 
POPRAWNE OD 201 - 300 

NIEODPOWIEDNIE OD 1 – 200 

NAGANNE 0 I MNIEJ 
 

Tabela 2. 
 
 

1. Uczeń z wzorową oceną zachowania nie może mieć więcej niż 10 pkt. ujemnych w semestrze 
oraz 20 pkt. ujemnych w całym roku szkolnym. 

 
2. Uczeń z bardzo dobrą oceną zachowania nie może mieć więcej niż 15 pkt. ujemnych w semestrze 

oraz 30 pkt. ujemnych w całym roku szkolnym. 
 

3. Uczeń  z dobrą oceną  zachowania  mnie może mieć więcej niż 25 punktów ujemnych w semestrze 
oraz 50 pkt. ujemnych w całym roku szkolnym. 

 
4. Uczeń z poprawną oceną zachowania nie może mieć więcej niż 75punktów ujemnych wsemestrze 

oraz 150 pkt. ujemnych w ciągu całym roku szkolnym. 
 

5. Uczeń z nieodpowiednią oceną zachowania nie może mieć więcej niż 150 punktów ujemnych semestrze 
oraz 300 pkt. ujemnych w całym roku szkolnym. 
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Szczegółowa punktacja oceniania zachowania uczniów:   

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH PUNKTÓW PUNKTACJA 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

a) Przygotowywanie pomocy do lekcji (w zależności od wkładu pracy) 

 
 

3 – 10 pkt. 

 
 
każdorazowo 

b) Dekoracja klasy (w zależności od wkładu pracy) 2 – 10 pkt. każdorazowo 

c) Prace na rzecz klasy i szkoły nie wynikające z obowiązków dyżurnego: 3 – 10 pkt. każdorazowo 

np. prace porządkowe, drobne reperacje sprzętu, pomocy dydaktycznych   

d) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych, 5 – 10 pkt. każdorazowo 

okolicznościowych, charytatywnych (w zależności od wkładu pracy)   

e) Przekazanie materiałów w ramach prowadzonych akcji, zbiórek,  5 – 10 pkt. każdorazowo 

(w zależności od ilości lub wartości przekazanych materiałów)   

f) Przekazanie materiałów dydaktycznych, pomocy szkolnych np.: materiały 
piśmiennicze, papier ksero i inne. 

10 pkt każdorazowo 

g) Przestrzeganie zasad BHP podczas wycieczek szkolnych,   

w drodze na: zawody sportowe, konkursy, rekolekcje, kino, teatr i in. 5 pkt. każdorazowo 

(dla wyróżniających się osób)   

h) Reagowanie na zło, niesprawiedliwość, zapobieganie   

sytuacjom mogącym stanowić zagrożenie. 10 pkt. każdorazowo 

i) Systematyczna pomoc kolegom w nauce – potwierdzona przez nauczyciela max 20 pkt. na półrocze 

j) Noszenie stroju galowego podczas uroczystości i świąt szkolnych. 5 pkt. każdorazowo 

k) Nauka na miarę możliwości (odrabianie zadań, przygotowanie   

do lekcji) – każdy nauczyciel może wystawić 0 – 10 pkt. na półrocze 
 

2. Godne reprezentowanie szkoły w konkursach: 
 

a) przedmiotowych  

Udział w szkolnych 3 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 5 pkt. 

Udział w powiatowych 5 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 10 pkt. 

Udział w rejonowych 10 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 15 pkt. 

Udział w wojewódzkich 15 pkt. Zajęcie od I do V miejsca 20 pkt. 

Udział w ogólnopolskich    

lub międzynarodowych 25 pkt. udokumentowane osiągnięcie 50 pkt 
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b) sportowych i artystycznych 
 
 

Udział w szkolnych 3 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 5 pkt. 

Udział w powiatowych 5 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 10 pkt. 

Udział w rejonowych 10 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 20 pkt. 

Udział w wojewódzkich 15 pkt. Zajęcie od I do III miejsca 30 pkt. 

Udział w ogólnopolskich    

lub międzynarodowych 25 pkt. udokumentowane osiągnięcie 50 pkt. 
 

c) udział w kulturze w czasie w wolnym od zajęć  (wieczorny spektakl, wystawa,...) 10 pkt. 

 
3. Premie semestralne : 

a) Wysoka frekwencja: 
 

• (95-99%) 10 pkt. na półrocze 
• 100% 20 pkt. na półrocze 

b) Aktywne pełnienie funkcji w klasie, szkole, MRM 

(przewodniczący, zastępca, skarbnik, itp.) 20 pkt. na półrocze 

c) Znajomość hymnu (nauczyciel muzyki) 5 pkt. rocznie 

d) Udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, 

jeżeli frekwencja jest wyższa niż 75 % i udokumentowany 

udział w zajęciach pozaszkolnych). 10 pkt. na półrocze.(za każde zajęcia) 

e) Uzyskanie ponad 90% punktów w wewnątrzszkolnym 

f) sprawdzianie (pomiar dydaktyczny) 10 pkt. za sprawdzian 
 
 
 
 

PRZYCZYNY UTRATY PUNKTÓW PUNKTACJA  

4. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
 

a) Nieusprawiedliwione nieobecności – 1 pkt. 
 

(za każdą godz. lekcyjną) 

b) Spóźnienia nieusprawiedliwione – 1 pkt. (za każde spóźnienie) 

c) Niewywiązanie się z wcześniej powierzonego zadania (zobowiązania), 

np. nagła rezygnacja z udziału w zawodach, akademiach lub konkursach 

 

–  15 -  ̶ 5 pkt. 

 

każdorazowo 

bez poważnej przyczyny (np. choroba), lub niewykonanie gazetki, 

dekoracji szkolnych i inne 

  

d) Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (notoryczne nieodrabianie 
zadań, nieprzygotowanie do lekcji)  –  każdy nauczyciel może wystawić – 10 – 0 pkt. na półrocze 
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5. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  

a) Niszczenie sprzętu i mienia szkoły, mienia prywatnego – 20 pkt. każdorazowo 
 W przypadku natychmiastowej naprawy – 5 pkt. każdorazowo 

b) Zaśmiecanie szkoły i przyległego terenu: klas, korytarzy, boisk,   

 sanitariów oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku. – 5 pkt. każdorazowo 

c) Lekceważenie dyżurów klasowych   

d) Niszczenie gazetek, dekoracji i stałych elementów wystroju szkoły – 5 pkt. każdorazowo 

e) Nieterminowy zwrot książek do biblioteki (bibliotekarz szkolny) – 5 pkt. każdorazowo 
  – 5 pkt. każdorazowo 
6. Dbałość o honor i tradycje szkoły   

 

a) Brak stroju galowego w dniach uroczystości szkolnych i klasowych 
(chłopcy: garnitur i wizytowa koszula lub ciemne spodnie i biała koszula, 

eleganckie buty; dziewczęta: ciemna spódnica - dopuszczalne ok. 10 cm nad 

kolanem lub spodnie, biała bluzka, dopuszczalne buty na obcasie) 

b) Nienaturalny kolor włosów (farbowanie), niestosowna fryzura 

 
 
 

– 5 pkt. każdorazowo 

bądź wycinanie wzorów z(apis nie dotyczy uczniów klas VIII od Komersu) –  20 -  ̶  10 pkt.   każdorazowo 

c) Niestosowny strój (wulgarne nadruki promujące używki, kluby sportowe, treści 

nazistowskie lub obrażające uczucia religijne; długość spódnicy 

i spodenek nie więcej niż 10 cm nad kolanem, odsłonięte plecy, brzuch, dekolt) 

d) Pomalowane paznokcie, tipsy, wyzywający makijaż (dopuszcza 

się kolor paznokci bezbarwny, cielisty oraz zapis nie dotyczy 

uczniów klas VIII od Komersu) 

e) Profanowanie symboli narodowych i szkolnych 

 

– 5 pkt. każdorazowo 
 
 
 

– 5 pkt. każdorazowo 
 
 
 

– 5 pkt. każdorazowo 
f) Noszenie czapki na głowie w szkole – 5 pkt. każdorazowo 

 

7. Dbałość o piękno mowy ojczystej oraz kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 
 

a) Niewłaściwe zachowanie dezorganizujące prowadzenie zajęć 

b) Niewyciszony telefon na lekcji. 

c) Korzystanie podczas zajęć i przerw ze sprzętu elektronicznego 

(bez pozwolenia/zgody nauczyciela) 

d) Nagrywanie, filmowanie, fotografowanie nauczycieli, uczniów oraz 

innych pracowników szkoły bez ich zgody a także 

rozpowszechnianie zdjęć lub nagrań 

e) Wulgarne słownictwo 

f) „Zaczepki” słowne 

g) Lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły 
– Niekulturalne zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek; brak 

5 pkt. każdorazowo 

– 2 pkt. każdorazowo 
 
 

– 10 pkt. każdorazowo 
 

– 30 pkt. każdorazowo 
 
 

– 20 -  ̶  10pkt.   każdorazowo 

– 10 pkt. każdorazowo 

– 10 -  ̶  5 pkt.    każdorazowo 

tolerancji, życzliwości w relacjach z innymi – 10 pkt. każdorazowo 
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h) Groźby – 10 pkt. każdorazowo 

i) Bójki z kolegami – 20 -  ̶  10 pkt. każdorazowo 
j) Pobicia, wymuszenia – 30 pkt. każdorazowo 

k) Oszustwa, kłamstwa – 10 pkt. każdorazowo 

l) Niekulturalne zachowanie podczas reprezentowania szkoły w środowisku 

(zawody sportowe, konkursy, wycieczki, rekolekcje itp.) 

– 30 -  ̶  10 pkt. każdorazowo 

m) Zakłócanie spokoju w bibliotece szkolnej – 5 pkt. każdorazowo 
n) Zniszczenie zeszytu swojego/cudzego – 20 pkt. każdorazowo 

 
 

8. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
 

a) Opuszczanie szkoły podczas przerw bez zgody nauczyciela – 5 pkt. każdorazowo 

b) Lekceważenie, niestosowanie się do zasad i poleceń dotyczących 

bezpieczeństwa własnego i innych osób: wychylanie się z okien, ̶ 30 -  ̶  10 pkt.    każdorazowo 

gonitwy po korytarzach i schodach, podkładanie nóg i inne 

c) Odejście bez pozwolenia od grupy na wszelkich wyjściach – 20 pkt. każdorazowo 

d) Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów – 10 pkt. każdorazowo 

e) Przebywanie poza terenem szkoły (klasy) podczas trwania 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć 

świetlicowych – 10 pkt. każdorazowo 

f) Brak reakcji na zło lub na sytuacje stanowiące zagrożenie 

(z wyłączeniem sytuacji w których uczeń – świadek jest narażony – 2 pkt. każdorazowo 

na niebezpieczeństwo) 

g) Nieprzestrzeganie zasad BHP podczas zajęć (w zależności od przedmiotu) – 3 -  ̶  10 pkt.    każdorazowo 

h) Palenie papierosów i używanie wyrobów tytoniowych 

w tym także e-papierosów na terenie szkoły – 30 pkt. każdorazowo 
 

9. Uczeń traci jednorazowo na półrocze minus 100 pkt., gdy: 
 

a) zachowuje się nie po raz pierwszy wyjątkowo lekceważąco w stosunku do nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły 

b) notorycznie pali papierosy lub e-papierosy (zostanie przyłapany co najmniej 3 razy) 

c) pije alkohol 

d) zażywa narkotyki lub inne środki odurzające, rozprowadza je, zachęca lub zmusza do ich używania 

e) znęca się psychicznie lub fizycznie nad kolegami 

f) jest brutalny, szczególnie wulgarny 

g) notorycznie, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas lekcji lub przerw 

h) notorycznie dewastuje sprzęt szkolny lub cudzą własność i nie chce naprawić wyrządzonej szkody 

i) dokonuje innych wykroczeń naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne 
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10. W przypadku popełnienia czynu wymienionego powyżej uczeń w danym roku nie może uzyskać oceny wyższej 

niż poprawna. 

11. Dopuszcza się możliwość odjęcia uczniowi 50 pkt., jeżeli któryś z powyższych czynów popełnionych przez ucznia 
miał okoliczności łagodzące np. za współudział, czyn został popełniony po raz pierwszy itp. 

12. Jeżeli uczeń notorycznie wagaruje tzn. opuścił powyżej 30 godzin bez usprawiedliwienia w półroczu może stracić 
jednorazowo 50 pkt. 

 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Kryteria oceniania zachowania podlegają ewaluacji. 


	f) sprawdzianie (pomiar dydaktyczny) 10 pkt. za sprawdzian

