
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

 
1. Ocenę zachowania – semestralną i końcoworoczną – ustala się według skali: 

 wzorowa 

 bardzo dobra 

 dobra 

 poprawna 

 nieodpowiednia 

 naganna 
Za kryterium z zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie  

z zasadami: 

wzorowa 250 punktów i więcej 

bardzo dobra 200 – 249 punktów 

dobra 150 – 199 punktów 

poprawna 100 – 149 punktów 

nieodpowiednia 0 – 99 punktów 

naganna poniżej 0 punktów 

2. Ocenie z zachowania podlegać będą następujące elementy: 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

- aktywność społeczna 

- stosunek do obowiązków szkolnych 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

- kultura osobista 

- dbałość o zdrowie swoje i innych 

3. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 150 punktów, 

których ilość w zależności od reprezentowanej postawy może zwiększać lub 

zmniejszać. 

4. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach 

oceny zachowania – zachowania pozytywne. 

5. Uczeń może otrzymać punkty ujemne , o ile prezentuje zachowania określone  

      w kryteriach oceny z zachowania – zachowania negatywne. 

6. Sposób przyznawania punktów: 

 do ustalania oceny służyć będą zeszyty obserwacji ucznia 

 ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu: 

- samooceny ucznia 

- opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia 

- opinii wszystkich pracowników szkoły. 

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów ma do dyspozycji pewną ilość punktów określoną 

w kryteriach oceny zachowania. 

 

 

 

 

 



Punkty dodatnie za zachowania pozytywne: 
 LICZBA PUNKTÓW DECYDUJE 

Udział w konkursach  

i zawodach szkolnych 

do 10 punktów w zależności od 

zajętego miejsca, włożonego 

wysiłku 

organizator konkursu 

Udział w zawodach do 30 punktów jednorazowo za 

semestr 

opiekun, nauczyciel w-f 

Udział w konkursach 

pozaszkolnych 

do 20 punktów w zależności od 

zajętego miejsca, włożonego 

wysiłku 

organizator konkursu, 

opiekun 

Reprezentowanie szkoły  

w imprezach lokalnych 

do 15 punktów  

(inaczej występ indywidualny, 

inaczej grupowy; inaczej w czasie 

wolnym, inaczej w czasie zajęć) 

wychowawca lub opiekun 

Współorganizowanie 

imprezy szkolnej 

do 10 punktów w zależności 

włożonego wysiłku 

opiekun odpowiedzialny 

za organizację imprezy 

Udział w apelach, 

akademiach szkolnych 

występ indywidualny – do 15 

punktów każdorazowo 

występ grupowy - do 10 punktów 

każdorazowo 

opiekun odpowiedzialny 

za organizację apelu 

Udział w zajęciach chóru  

i występach chóru 

30 punktów za semestr opiekun 

Pełnienie funkcji w szkole do 20 punktów jednorazowo za 

semestr 

opiekun samorządu 

Pełnienie funkcji w klasie do 10 punktów wychowawca 

Prace na rzecz klasy, szkoły do 10 punktów wychowawca lub osoba 

zlecająca pracę 

Pełnienie dyżuru na 

korytarzu szkolnym 

do 10 punktów jednorazowo za 

semestr 

wychowawca 

Wykonanie pomocy 

dydaktycznych 

do 10 punktów nauczyciel zlecający 

pracę  

Zaplanowanie  

i przeprowadzenie akcji: 

-gromadzenie funduszy na 

rzecz szkoły, klasy 

-charytatywnej 

do 10 punktów wychowawca lub 

organizator akcji 

Pomoc koleżeńska w nauce do 10 punktów jednorazowo za 

semestr 

wychowawca 

Przekazanie starych 

podręczników 

2 punkty za każdy przekazany 

podręcznik 

wychowawca 

Zbierana makulatura do 5 kg                5 punktów, 

5 kg – 20 kg       10 punktów, 

20 kg – 50 kg     15 punktów, 

powyżej 50 kg    20 punktów 

wychowawca 

Zebrane baterie do 5 szt. po 1 punkcie za szt. 

6 szt. – 20 szt.      10 punktów 

21 szt. – 50 szt.    15 punktów 

51 szt. – 100 szt.   20 punktów 

powyżej 100 szt.   25 punktów 

wychowawca 



Punkty ujemne za zachowania negatywne: 
 LICZBA PUNKTÓW DECYDUJE 

Kradzież, picie alkoholu, 

palenie papierosów 

od –10 do –50 punktów wychowawca 

Wagary do –50 punktów wychowawca 

Samowolne opuszczenie 

terenu szkoły 

-10 punktów za pierwszy raz, 

-20 za każdy kolejny 

wychowawca 

Psychiczne lub fizyczne 

znęcanie się nad innymi 

do –30 punktów w zależności 

od przewinienia 

wychowawca 

Niszczenie szkolnego 

budynku, sprzętu 

do –30 punktów w zależności 

od przewinienia  

(uczeń lub rodzic jest 

zobowiązany do naprawy) 

wychowawca 

Przeszkadzanie na lekcjach -5 punktów każdorazowo nauczyciel 

Udział w bójkach do –30 punktów wychowawca 

Uderzenie kolegi/koleżanki do –30 punktów wychowawca 

Wulgarne słownictwo do –20 punktów wychowawca 

Niewłaściwy stosunek do 

pracowników szkoły 

-20 punktów każdorazowo wychowawca 

Nie wywiązywanie się  

z obowiązków  

(brak obuwia itp.) 

każdorazowo wychowawca 

Nie wypełnia obowiązków 

dyżurnego 

-5 punktów nauczyciel 

Spóźnienia -2 punktów każdorazowo wychowawca 

Nieusprawiedliwiony dzień -3 punktów każdorazowo wychowawca 

Niewłaściwe zachowanie  

w czasie przerwy 

-5 punktów każdorazowo nauczyciel dyżurujący 

Nieprzestrzeganie zasad 

regulaminu szkolnego 

do -10 punktów wychowawca 

 

W sytuacji wyjątkowej, która nie została ujęta w regulaminie decyduje wychowawca. 

W każdym semestrze do dyspozycji po 10 punktów mają: 

 wychowawca 

 klasa 

 oceniany uczeń 

Oceniając pracę ucznia w semestrze należy brać pod uwagę: 

- wywiązywanie się z podjętych obowiązków, 

- wkład pracy włożony w naukę, 

- pracowitość, 

- poszerzanie swoich wiadomości oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych  

i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru. 

Ocenę końcoworoczną z zachowania ustala się jako średnią punktów  

z dwóch semestrów. 
 


