
Załącznik nr 1 

do zarządzenie nr 49/2020 

 KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA  

 

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 180 punktów, które każdy uczeń otrzymuje na początku 

każdego semestru. Od ucznia zależy ocena końcowa, ma szansę na podwyższenie oceny 

nawet w sytuacji kilku tzw. „wpadek”. Może bardziej świadomie kierować swoim 

zachowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu. 

Do świadectwa z wyróżnieniem przyjmuje się zachowanie wzorowe i bardzo dobre. 

 

OCENY: 

Zachowanie wzorowe 350 i więcej pkt. 

Zachowanie bardzo dobre od 260 do 349 pkt. 

Zachowanie dobre od 180 do 259 pkt. 

Zachowanie poprawne od 100 do 179 pkt. 

Zachowanie nieodpowiednie od 1 do 99 pkt. 

Zachowanie naganne poniżej 0 pkt. 

 

PUNKTY NA PLUS: 

1. Udział w konkursie: 

a) I etap szkolny do +20 pkt. 

b) II etap międzyszkolny do +30 pkt. 

c) III etap powiatowy/ rejonowy do +40 pkt. 

d) IV etap wojewódzki do +50 pkt. 

e) V etap ogólnopolski do +100 pkt. 

 

2. Funkcja w szkole (za aktywną pracę): 

a) przewodniczący samorządu szkolnego od 0 do +30 pkt. 

b) z-ca przewodniczącego od 0 do +30 pkt. 

c) członkowie sekcji od 0 do +20 pkt. 

 

3. Funkcja w klasie (za aktywną pracę): 

a) przewodniczący klasy od 0 do + 20 pkt. 

b) z-ca przewodniczącego od 0 do +20 pkt. 

c) skarbnik klasy od 0 do +20 pkt. 
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4. Przygotowanie szkolnej uroczystości lub apelu od 0 do +30 pkt. 

5. Przygotowanie uroczystości klasowej od 0 do +20 pkt. 

6. Praca na rzecz szkoły np.: od 0 do +20 pkt 

a) za pomoc w noszeniu sprzętu i instalacji nagłaśniającej 

b) za pracę w bibliotece itp. 

7. Praca na rzecz klasy np.: od 0 do +10 pkt. 

a) aktualna dekoracja 

b) opieka nad kwiatami 

c) wykonanie gazetki szkolnej lub klasowej 

8. Praca na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć od 0 do +30 pkt. 

9. Pomoc kolegom w nauce od 0 do +10 pkt. 

10. Do dyspozycji wychowawcy od 0 do 20 pkt. 

11. Za udział zespołu wokalnego w uroczystościach szkolnych od 0 do +20 pkt. 

12. Za aktywny udział w kole zainteresowań od 0 do +20 pkt. 

13. Pomoc w kolegom w sytuacjach zagrożenia od 0 do +20 pkt. 

14. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (poczet sztandarowy, uroczystość, inne) od 0 do 

+ 20 pkt. 

 

PUNKTY NA MINUS 

1. Przeszkadzanie na lekcji i imprezach szkolnych od 0 do - 20 pkt. 

2. Niewykonywanie poleceń pracowników szkoły od 0 do - 20 pkt. 

3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, uczniów i pracowników szkoły od 0 do - 

20 pkt. 

4. Zaczepki słowne od 0 do - 10 pkt. 

5. Ubliżanie, zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek, namawianie do negatywnych 

zachowań od 0 do - 30 pkt. 

6. Kłamstwo od 0 do - 10 pkt. 

7. Zaczepki fizyczne od 0 do - 20 pkt. 

8. Bójka od - 30 do - 50 pkt. 

9. Wulgarne słownictwo od 0 do - 10 pkt. 

10. Nieodpowiednie zachowanie 

a) w stołówce, świetlicy, na korytarzu, boisku szkolnym od 0 do – 20 pkt. 

b) plucie, strzelanie z rurki, świecenie laserem, wyskakiwanie przez okno od 0 do - 

10 pkt. 
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11. Niszczenie sprzętu i mebli  

a) pisanie na ławkach, sprzęcie, ścianach od 0 do - 20 pkt. 

b) umyślne trwałe uszkodzenie sprzętu od – 30 do – 50 pkt. 

c) niszczenie ścian i armatury sanitarnej od – 10 do – 30 pkt. 

12. Kradzież i niszczenie rzeczy innych osób od 0 do -50 pkt. 

13. Zaśmiecanie otocznia od 0 do - 10 pkt. 

14. Każdorazowe spóźnienie na lekcję - 3 pkt. 

15. Niewykonanie zobowiązania - 10 pkt. 

16. Wagary i opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą godzinę) - 5 pkt. 

17. Wyłudzanie pieniędzy - 50 pkt. 

18. Palenie papierosów - 50 pkt. 

19. Picie alkoholu - 50 pkt. 

20. Używanie narkotyków i środków odurzających - 100 pkt. 

21. Wychodzenie poza teren szkoły bez zezwolenia - 10 pkt. 

22. Żucie gumy, spożywanie słodyczy, kanapek i napojów na lekcji (każdorazowo) – 10 

pkt. 

23. Ekstremalne elementy ubioru i wyglądu - 10 pkt. 

24. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole - 10 

pkt. 

25. Nieprzestrzeganie „Regulaminu sali gimnastycznej” i innych pracowni oraz łamanie 

zasad bezpieczeństwa - 10 pkt. 

26. Brak stroju apelowego - 10 pkt. 

27. Niestosowanie form grzecznościowych - 10 pkt. 

28. Brak podręcznika, zeszytu, stroju gimnastycznego - 10 pkt. 

29. Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym od 0 do – 20 pkt. 

30. Niewłaściwe zachowanie na lekcjach, terenie szkolnym i podczas wycieczek od 0 do – 

20 pkt. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę punktów w następujących sytuacjach: 

a) świadome działanie, które wywołuje uszkodzenie ciała, zagraża zdrowiu lub życiu 

uczniów i pracowników szkoły 
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Dodatkowe warunki uzyskania oceny zachowania:  

a) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń posiadający na koncie (poza dodatnimi) 

31 punktów ujemnych, 

b)  uczeń posiadający 51 punktów ujemnych (poza dodatnimi), nie może posiadać 

oceny bardzo dobrej, 

c)  uczeń posiadający 101 i więcej punktów ujemnych (poza dodatnimi) nie może 

mieć oceny dobrej. 

 

Uczeń, który otrzymał karę w formie nagany wychowawcy klasy otrzymuje – 30 punktów 

 

Uczeń, który otrzymał karę w formie nagany dyrektora wobec klasy lub społeczności 

uczniowskiej otrzymuje – 50 pkt. 

 

Nauczyciel wpisuje swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu semestru w dzienniku 

elektronicznym. Uczniowie dbają, aby nauczyciel wpisał wszystkie pozytywne uwagi 

świadczące o ich zaangażowaniu. Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na 

zachowanie swoich dzieci. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po 

zasięgnięciu opinii klasy i uwag nauczycieli. 

 

Powyższe kryteria oceniania zachowania ucznia uwzględniają w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

- dbałość o honor i tradycje szkoły; 

- dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

 


