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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA 

1. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje limit 80 punktów dodatnich. 

2. W trakcie półrocza uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub odejmuje od 
otrzymanego limitu.  

3. Uczniowie otrzymują punkty na podstawie wpisu pochwał i uwag zgodnie z tabelami punktowymi. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do bieżącego odnotowywania swoich spostrzeżeń dotyczących 
funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i poza szkołą w dzienniku elektronicznym. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę 
liczbę uzyskanych punktów i po zasięgnięciu opinii ucznia, klasy oraz nauczycieli uczących w 
danym oddziale. 

6. W szczególnych sytuacjach Rada Pedagogiczna może podejść indywidualnie do ucznia i wystawić 
ocenę niezgodnie z punktem 5. 

7. Ostateczną decyzję dotyczącą oceny zachowania podejmuje wychowawca klasy przy czym nie 
może ona być niższa niż ocena wynikająca z punktów. 

8. Ocena końcoworoczna zachowania jest oceną za dany rok szkolny. 

ZACHOWANIE PUNKTY 
wzorowe 200 pkt. i więcej 

bardzo dobre od 199 pkt. do 130 pkt. 
dobre od 129 pkt. do 80 pkt. 

poprawne od 79 pkt. do 20 pkt. 
nieodpowiednie od 19 pkt. do – 50 pkt. 

naganne – 51 pkt. i mniej 
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UCZEŃ OTRZYMUJE PUNKTY DODATNIE ZA: 

Lp. ZACHOWNIA UCZNIA LICZBA 
PUNKTÓW 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. 
Realizacja obowiązku szkolnego 

Frekwencja powyżej 95% w miesiącu 5/miesiąc 

Strój galowy, mundurek szkolny lub strój odpowiedni do uroczystości 10 

2. 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań  
Udział w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym, zawodach: 

 1 etap, 
 2 etap, 
 finalista, laureat 

 
         do 15 

20 
50 

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych  do10/półrocze 
II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

1. 
Właściwe wypełnianie powierzonych funkcji społecznych 

Efektywne pełnienie funkcji w szkole do 20/półrocze 
Praca na rzecz społeczności szkolnej do 10 

2. 

Praca na rzecz środowiska 

Pomoc i prace charytatywne/wolontariat 10 

Działania proekologiczne 10 
III. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1. 
Udział w uroczystości szkolnej, miejskiej 10 

Pomoc w organizacji imprez szkolnych:           do 10 
IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

1. Przeciwstawienie się różnym przejawom agresji do 20 

V. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

1. Wyjątkowo kulturalne zachowanie się w czasie wyjść. 10 

                                          VI. Okazywanie szacunku innym osobom 

1. Kulturalne zachowanie na co dzień. 10/półrocze 

2. Obserwacja zachowania ucznia 0 
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UCZEŃ OTRZYMUJE PUNKTY UJEMNE ZA: 

Lp. ZACHOWNIA UCZNIA LICZBA 
PUNKTÓW 

I. Uczeń wywiązuje się ze swoich obowiązków 

1. 

Realizacja obowiązku szkolnego  

Za każde 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu – 5/miesiąc 

Ewidentne unikanie wybranych lekcji 
–

5/lekcja/mi
esiąc 

Wagary  – 20 
Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych – 5 
Podrabianie podpisu, zwolnienia, oceny – 50 

Nie wywiązywanie się z przyjętych lub przydzielonych obowiązków do – 10 

 Nieprzygotowanie do lekcji        - 5 
II. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1. 
Niszczenie mienia szkolnego, własnego lub mienia innych osób do – 20 

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych do – 20 
IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

1. Wulgarne słownictwo do – 10 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

1. 

Stosowanie przemocy: 
 udział w bójkach, okaleczenia 
 zastraszania, 
 znęcanie się fizyczne i psychiczne 
 wyłudzenia 

wszelkie przejawy agresji 

 
– 50 

do – 50 
do – 50 
do – 50 
do – 30 

2. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji oraz oddalanie się od grupy 
w czasie wyjść poza szkołę i wycieczek – 30 

3. 

Picie alkoholu oraz piwa bezalkoholowego lub napojów energetycznych, palenie 
papierosów, e papierosów, zażywanie narkotyków lub innych środków 
psychoaktywnych, na terenie szkoły, podczas imprez szkolnych, wycieczek, również ich 
posiadanie lub towarzyszenie osobom zażywającym ww substancje 

do – 50 

4. Posiadanie przedmiotów niedozwolonych - 10 

5. Wyłudzanie pieniędzy lub mienia, kradzieże do – 50 

VI. Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

1. 

Nieodpowiednie zachowanie w szkole i poza szkołą (nieprzestrzeganie prawa, 
regulaminów) – 10 

Nieodpowiednie, niezgodne z zasadami/regulaminem, zachowanie na lekcji: do – 10 

Używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego. bez zgody 
nauczyciela – 10 

Nagrywanie filmów lub robienie zdjęć na terenie szkoły bez zgody – 20 
Jedzenie, picie napojów, z wyjątkiem wody, na lekcji, żucie gumy – 5 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom 

1. Aroganckie zachowanie, słownictwo obrażające inną osobę do – 20 
 


