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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA USTALENIA OCENY ZACHOWANIA. 

 

           Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 120 punktów, które otrzymuje  uczeń na początku 

semestru. Ocena roczna z zachowania będzie średnią punktów uzyskanych od 01 września do 

ustalonego przez dyrektora terminu ustalania ocen rocznych. Od ucznia zależy ocena 

roczna, ma szansę na  podwyższenie oceny nawet w sytuacji kilku tzw. „wpadek”. Dzięki 

temu regulaminowi uczeń może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, 

w środowisku, zachowując prawo do błędu.  

 

 

Uczeń może być nagrodzony, lub ukarany   

1. Wzorową ocenę może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzyma najwyżej 10 pkt 

ujemnych. 

2. Bardzo dobrą ocenę może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzyma najwyżej 20 pkt 

ujemnych. 

3. Dobrą ocenę może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzyma najwyżej 50 pkt 

ujemnych. 

4. Poprawną ocenę może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzyma najwyżej 100 pkt 

ujemnych. 

5. Nieodpowiednią ocenę może uzyskać uczeń, który w semestrze uzyska najwyżej 

150 pkt ujemnych. 

 

 

Zachowanie: wzorowe 180 i więcej punktów 

 bardzo dobre 140 – 179 punktów 

 dobre 100 -  139 punktów 

 poprawne 50 -  99 punktów 

 nieodpowiednie 49 – 10 punktów 

 naganne 9 punktów i poniżej 

 

 

 

A . Punkty dodatnie : 
1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej: 

- za każdy udział w etapie szkolnym (gdy otrzymuje co najmniej 50% pkt możliwych 

do otrzymania)                            10 pkt. 

- za każdy udział w eliminacjach rejonowych  15 pkt. 

- za każdy udział w eliminacjach wojewódzkich  25 pkt. 

- laureat eliminacji wojewódzkich (od 1 do 10 miejsca)  40 pkt. 

2. Udział w konkursach międzyszkolnych: 

   a) międzyszkolnych   

        I  miejsce    25 pkt.  

       II miejsce    20 pkt. 

      III miejsce    15 pkt.  

              Czynny udział                              10 pkt. 

         b)  szkolnym  

        I miejsce     20 pkt.  

       II miejsce    15 pkt. 

      III miejsce    10 pkt. 

       Czynny udział                              5 pkt 
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3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych organizowanych wg kalendarza SZS: 

za zajęcie miejsca I miejsce II miejsce III miejsce udział 

etap miejski 25 pkt. 20 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 

etap rejonowy 40 pkt. 30 pkt. 25 pkt. 20 pkt. 

etap wojewódzki 80 pkt. 70 pkt. 60 pkt. 30 pkt. 

etap ogólnopolski 100 pkt. 80 pkt. 70 pkt. 50 pkt. 

 

4. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych międzyszkolnych spoza kalendarza SZS 

I    miejsce          15 pkt.  

II   miejsce        10 pkt. 

III  miejsce         5 pkt.  

Udział         3 pkt. 

5. Udział w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych: 

I    miejsce                    10 pkt. 

II   miejsce         5 pkt. 

III  miejsce         3 pkt.  

6. Każda pomoc w organizowaniu imprezy o zasięgu szkolnym do 5 pkt.  

 

7. Każda pracę na rzecz szkoły do 15 pkt. 

 

8. Każda praca na rzecz środowiska i  inna działalność charytatywna do 15 pkt. 

 

9. Wzorowe wywiązywanie się z pełnionej funkcji (raz w ciągu półrocza) 

 a) w klasie do 15 pkt. 

            b) w szkole do 20 pkt. 

 

10. Punktualność :  

 a)  0 spóźnień w miesiącu 10 pkt. 

 

11. Frekwencja 95% - 100%  w miesiącu – 20 pkt 

    

12. Wykonanie zadania nieujętego w punktacji do 5 pkt. 

  

13. Pochwała dyrektora szkoły do 30 pkt. 

14. Pochwała wychowawcy klasy, jeśli nie było to ujęte w punktacji (między innymi za     

      stosunek  do obowiązków szkolnych) do  15 pkt. 
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B. Punkty ujemne 

 

 

I 
 

1. Każde jednorazowe przeszkadzanie na lekcji  3 pkt. 

2. Każde niewykonanie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły 3 pkt. 

3.Każde aroganckie i wulgarne odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły         

   od 5 pkt. do 15 pkt  

4. Każde użycie wulgarnego słownictwa 3 pkt.  

5. Każde ubliżanie koledze 3 pkt. 

 

II 
 

6. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, tzw. ucieczki z lekcji ( 1 dzień ) 10 pkt.  

7. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (1 godzina)  2 pkt. 

8. Za każde nieusprawiedliwione  spóźnienie się na lekcję 1 pkt 

 

III 

 
  9. Każda bójka 30 pkt. 

10. Każde znęcanie się nad ludźmi fizyczne lub psychiczne 40 pkt. 

11. Każde trwałe niszczenie mienia szkolnego do 30 pkt.  oraz zwrot kosztów naprawy. 

12. Każde niszczenie rzeczy innych osób do 30 pkt.  oraz zwrot kosztów naprawy 

 

IV 
13. Za  każde kłamstwo 3 pkt. 

14. Każde wyłudzanie pieniędzy 50 pkt. 

15. Każde fałszowanie podpisów i dokumentów 10 - 40 pkt. 

16. Każda  kradzież 50 pkt.   

 

V 
17. Każde posiadanie, rozprowadzanie narkotyków  100 pkt. W przypadku prawomocnego  

      wyroku  sądowego ( orzeczenie kary pozbawienia wolności) wykluczenie ze społeczności 

      uczniowskiej naszej szkoły.    

18. Każde palenie papierosów w szkole i najbliższym otoczeniu 5 pkt. 

19. Każde spożywanie lub wniesienie  alkoholu na teren szkoły 30 pkt. 

 

VI 
20. Każde użycie  telefonu komórkowego podczas lekcji 5 pkt 

21. Każde zaśmiecanie otoczenia 5 pkt. 

22. Każde przyjście do szkoły w stroju niezgodnym z regulaminem 5 pkt. 

 

VII 
23. Nie wywiązywanie się z zobowiązań w semestrze do 20 pkt. 

24.  Nagana  wychowawcy ( sytuacje nieujęte w regulaminie ) 15 pkt. 

25. Nagana dyrektora szkoły   50 pkt. 
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VIII. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim przejawy 

zachowania ucznia oraz jego wysiłki w pracy nad sobą.  

 

2. Należy kierować się zasadą, że wychowawca klasy winien być na bieżąco informowany o 

wszystkich sprawach związanych z zachowaniem jego uczniów   

(poprzez  odpowiedni wpis w dzienniku ) tak, by mógł podejmować odpowiednie  

środki wychowawcze we właściwym czasie i dokonać prawidłowej oceny . 

 

3. Wychowawca systematycznie informuje rodziców ucznia o jego zachowaniu , starając się 

wspólnie z nimi ustalić właściwe kierunki i sposoby oddziaływania wychowawczego. 

Uczeń powinien być na bieżąco informowany o zapisach uwag w dzienniku, zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych.  

 

4. Wszystkie uwagi bądź zastrzeżenia co do wpisywanych uwag uczeń powinien kierować 

do wychowawcy klasy. 

 

5. Uczeń może uzyskać punkty dodatnie, lub ujemne za swoje postępowanie z jednego 

paragrafu. np. za ucieczkę wychowawca może ukarać pkt. ujemnymi za godziny 

nieusprawiedliwione lub za ucieczkę (godzina nieusprawiedliwiona – 2 pkt, ucieczka z 

pojedynczej godziny – 5 pkt )  

 

 

 

 

 

 


