
§ 63 

3. Fakt zapoznania rodziców z kryteriami oceny zachowania uczniów wychowawca odnotowuje  

w protokole zebrania; z wyżej wymienionymi kryteriami wychowawca nie ma obowiązku 

zapoznać rodziców nieobecnych na zebraniu. 

 

§ 70  

1. W ocenianiu bieżącym oraz śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia 

stosuje się system punktowy. 

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

3. Na początku każdego półrocza każdy uczeń otrzymuje wstępną pulę 100 pkt., która w czasie 

całego półrocza w ocenianiu bieżącym może ulegać zmianie. 

4. Ocenianie bieżące zachowania każdego ucznia polega na systematycznym odnotowywaniu  

w dzienniku elektronicznym uwag o zachowaniu ucznia i uzyskanych punktach, o których 

mowa w ust. 5 i 6. 

5. Uczeń może zyskać punkty za zachowania pozytywne, w szczególności za: 

Lp. Kryteria oceny Liczba 

punktów 

Częstotliwość Wpisujący 

Udział i osiągnięcia w konkursach/zawodach 

1) organizowanych przez kuratorium oświaty i inne pod-

mioty (z możliwością wpisu na świadectwie): 

 każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

za każdy udział w etapie szkolnym 6 pkt.  

za udział w etapie powiatowym lub rejonowym 8 pkt.  

za udział w etapie wojewódzkim 15 pkt.  

za zdobycie tytułu laureata 25 pkt.  

2) organizowanych przez szkołę, inne organizacje ze-

wnętrzne oraz w zawodach: 

 każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

za udział w eliminacjach szkolnych 5 pkt.  

za udział w eliminacjach międzyszkolnych lub na 

szczeblach gminnym i powiatowym 

7 pkt.  

za udział i wyróżnienie (2 i 3 miejsce) na szczeblach 

gminnym i powiatowym 

10 pkt. 

za udział i zwycięstwo (1 miejsce) na szczeblach 

gminnym i powiatowym 

15 pkt. 

Działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 

3) czynna działalność w kołach zainteresowań i organi-

zacjach działających na terenie szkoły 

1-10 pkt. raz w półroczu opiekun 

4) opieka nad sprzętem nagłaśniającym 10 pkt. raz w półroczu opiekun 

przygotowanie i pomoc w organizacji imprez środo-

wiskowych i rekreacyjnych 

5-10 pkt.  każdorazowo 

przygotowanie i udział w apelu na terenie szkoły (bez 

względu na liczbę prób i występów) 

5-10 pkt.  

przygotowanie i udział w apelu występ poza terenem 

szkoły 

5-15 pkt.  



5) za działalność w ramach wolontariatu 5-10 pkt.  raz w półroczu opiekun 

6) za udział w akcjach charytatywnych organizowanych 

na terenie szkoły 

3 pkt. każdorazowo opiekun 

7) za udział w zbiórce nakrętek lub baterii ( przynajmniej 

1 kg)  

3 pkt. do 3 razy w 

półroczu 

wychowawca 

8) systematyczne i rzetelne wykonywanie prac na rzecz 

sali lekcyjnej 

3 pkt. każdorazowo wychowawca 

lub opiekun 

sali dydak-

tycznej 

Wypełnianie obowiązków 

9) efektywne pełnienie wybieralnej funkcji w samorządzie 

uczniowskim 

15 pkt. raz w półroczu opiekun 

10) efektywne pełnienie wybieralnej funkcji w samorządzie 

klasowym 

10 pkt. raz w półroczu wychowawca 

klasy 

11) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły 

poza godzinami lekcyjnymi 

3 pkt. każdorazowo opiekun 

12) za pomoc kolegom w nauce pod kontrolą nauczyciela 2 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

13) wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klaso-

wego 

2 pkt. po całym ty-

godniu 

wychowawca 

14) wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego szkol-

nego 

0-4 pkt. po całym ty-

godniu 

opiekun 

Inne pozytywne zachowania 

15) za 100% frekwencję w danym miesiącu 5 pkt. raz w miesiącu wychowawca 

klasy 

16) inne zachowania nie objęte w/w punktacją (decyzja 

dyrektora szkoły lub wychowawcy/nauczyciela) 

3-5 pkt. każdorazowo wychowawca 

klasy 

Ocenianie zachowania ucznia/samoocena 

17) średnia wszystkich ocen wystawionych przez uczniów 

w klasie 

1-6 pkt. raz w półroczu wychowawca 

klasy 

18) samoocena ucznia 1-6 pkt. 

19) średnia wszystkich ocen wystawionych przez nauczy-

cieli uczących w danej klasie 

1-6 pkt. 

 

6. Uczeń może stracić punkty za zachowania negatywne, w szczególności za: 

Lp. Kryteria oceny Liczba 

punktów 

Częstotliwość Wpisujący 

Niewywiązywanie się z obowiązków 

1) nieuzupełnianie notatek z zajęć, na których był nieo-

becny oraz nie prowadzenia notatek w czasie lekcji 

-3 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

2) niepełnienie dyżurów klasowych -3 pkt. raz w tygodniu wychowawca 

klasy 

3) nienoszenie niezbędnych przyborów szkolnych, w tym 

także podręczników i zeszytów 

-3 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

4) nieusprawiedliwianie godzin nieobecności 

(obowiązuje zasada 2 tygodnie na usprawiedliwienie, 

rozliczane do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca) 

-1 pkt. za każdą go-

dzinę nie-

usprawiedli-

wioną 

wychowawca 

klasy 

5) nieuzasadnione spóźnienie -1 pkt. raz w miesią- wychowawca 



cu, za każde 

spóźnienie 

klasy 

6) wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji i inne opuszczenie np. świetlicy bez 

zwolnienia rodziców 

-10 pkt. każdorazowo wychowawca 

opiekun 

7) nieposiadanie stroju galowego -5 pkt.  każdorazowo wychowawca 

klasy 

8) noszenie niestosownego stroju: odkryty brzuch, maki-

jaż, pomalowane paznokcie,  głęboki dekolt i inne 

-5 pkt. raz dziennie wychowawca 

klasy 

9) niewywiązywanie się z zobowiązań wobec nauczyciela 

(innych niż zadanie domowe) 

-5 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

10)  farbowanie włosów (zawieszone w bieżącym roku 

szkolnym) 

-15 pkt. jednorazowo wychowawca 

11) nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących      

w szkole (np. używanie telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie lekcji) 

od -5 do 

-10 pkt. 

każdorazowo nauczyciel 

Udział w aktach przemocy/sprzecznych z prawem 

12) kradzież, palenie tytoniu, e-papierosów i innych sub-

stancji niedozwolonych, spożywanie alkoholu, zaży-

wanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środ-

ków odurzających, udział z bójce powiązanej z uszko-

dzeniem ciała wymagającym udzielenia pomocy me-

dycznej, przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, 

innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji oraz 

znęcanie się nad zwierzętami 

do -100 

pkt. 

każdorazowo nauczyciel  

w uzgodnie-

niu z dyrek-

torem 

13) wszczynanie i udział w bójkach, oszustwo, celowe 

niszczenie lub przywłaszczenie mienia szkolnego lub 

własności innej osoby 

-10 pkt. każdorazowo nauczyciel 

14) wymuszanie korzyści materialnych do -50 

pkt. 

każdorazowo wychowawca 

15) fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody oraz upublicznianie mate-

riałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób 

-20 pkt. każdorazowo nauczyciel 

Stosunek wobec dorosłych, niewłaściwe zachowanie 

16) podczas przerwy, np. bieganie, krzyczenie i przebywa-

nie w miejscach niedozwolonych 

-5 pkt.  każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

17) podczas wycieczek szkolnych, uroczystości i imprez 

szkolnych 

-10 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

18) zachowanie utrudniające prowadzenie zajęć, w tym 

także: żucie gumy, jedzenie, picie w czasie lekcji, 

rozmawianie, krzyczenie lub chodzenie po sali bez 

pozwolenia nauczyciela 

-3 pkt. każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

19) wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty, miny, zaczepki  

i inne formy nękania – również współudział 

-10 pkt. każdorazowo nauczyciel 

20) odmówienie wykonania polecenia nauczyciela lub 

niegrzeczne zachowanie wobec nauczyciela i innych 

osób dorosłych 

-10 pkt. każdorazowo nauczyciel 

Inne zachowania 

21) zaśmiecanie otoczenia -3 pkt. każdorazowo nauczyciel 

22) za zachowania nie objęte w/w punktacją (decyzja dy- od -5 pkt. każdorazowo wychowawca 



rektora szkoły lub wychowawcy) do-30 pkt. klasy 

 

7. Wpisy dotyczące zachowania w dzienniku elektronicznym mogą być opatrzone komentarzem 

nauczyciela dokonującego wpisu.  

8. Uczeń ma prawo odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od przyznania punktów do wycho-

wawcy klasy, a w przypadku przyznania punktów przez wychowawcę, do dyrektora szkoły. 

§ 71 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z punktowym 

systemem zachowania, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli uczących w danej klasie, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z ust. 2-4, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Uczeń ocenia siebie w skali 1-6 i tę liczbę punktów dodaje się do jego punktów. 

3. Uczniowie danej klasy oceniają ucznia w skali 1-6, po wyciągnięciu średniej wszystkich ocen 

uczniów dodaje się ją do punktów ocenianego ucznia. 

4. Nauczyciele uczący w danej klasie oceniają ucznia w skali 1-6, po wyciągnięciu średniej 

wszystkich ocen uczniów dodaje się ją do punktów ocenianego ucznia. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dys-

funkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicz-

no-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę zachowania po I półroczu ustala się według uzyskanej liczby punktów zdobytych przez 

ucznia uwzględniając poniższe przedziały punktowe:  

1) zachowanie wzorowe za uzyskanie 200 pkt. i więcej; 

2) zachowanie bardzo dobre za uzyskanie od 151 pkt. do 199 pkt.; 

3) zachowanie dobre za uzyskanie od 100 pkt. do 150 pkt.; 

4) zachowanie poprawne za uzyskanie od 51 pkt. do 99 pkt.; 

5) zachowanie nieodpowiednie za uzyskanie od 21 pkt. do 50 pkt.; 

6) zachowanie naganne za uzyskanie mniejszej od 20 liczby pkt. 

7. Ocena roczna zachowania jest wystawiana ze średniej arytmetycznej liczby punktów zdoby-

tych przez ucznia w I i II półroczu uwzględniając przedziały punktowe z punktu 6.  

8. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia mimo wystarczającej liczby 

punktów, jeśli otrzymał punkty ujemne za: 

a. Picie alkoholu 

b. Posiadanie lub używanie narkotyków 

c. Konflikt z prawem, w tym: kradzieże, wymuszenia, pobicia 

d. Ubliżanie pracownikowi szkoły 

9. Uczeń, który otrzymał więcej niż 20 pkt. za zachowanie negatywne, może otrzymać co naj-



wyżej ocenę bardzo dobrą z zachowania. 

§ 72 

1. Przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania wyświetla się na bieżąco w e-dzienniku  

i jest sumą punktów uzyskiwanych przez ucznia w trakcie półrocza. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona zostaje według ilości punktów uzyskanych 

przez ucznia wg stanu w dniu zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.  

3. Ocena roczna z zachowania to średnia ocen zachowania z pierwszego i drugiego półrocza. 


