
 W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania, stanowiący 

podstawowe kryterium śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

1) Przyjmuje się: 

a) Wzorowe –   200 pkt i więcej; 

b) Bardzo dobre –  176 -199 pkt; 

c) Dobre –   150-175 pkt; 

d) Poprawne –   126-149 pkt; 

e) Nieodpowiednie –  50-125 pkt; 

f) Naganne –  poniżej 50 pkt 

2) Liczba punktów uwzględnianych do kryterium oceny rocznej jest średnią 

arytmetyczną punktów uzyskanych w I i II półroczu roku szkolnego. 

3) Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów. 

4) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach 

oceny zachowania – zachowania pozytywne. 

5) Uczeń otrzymuje punkty ujemne, za działania określone w kryteriach oceny 

zachowania – zachowania negatywne. 

6) Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów traci 100 pkt: 

a) Kradzież; 

b) Palenie papierosów; 

c) Zażywanie narkotyków, środków psychoaktywnych lub ich rozprowadzanie; 

d) Psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami; 

e) Dopuszczanie się cyberprzemocy; 

f) Dopuszczanie się innych wykroczeń, które rażąco naruszają ogólnie przyjęte 

zasady moralne i społeczne; 

g) Wchodzenie w konflikt z prawem. 

7) Punkty w systemie zachowania wpisują wszyscy nauczyciele. 

8) Uczeń, który popełnił czyn powodujący utratę 100 punktów, nawet po zebraniu 

wystarczającej ilości punktów, nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania. 

9) Wychowawca klasy dysponuje 10 punktami dodatnimi w półroczu, które może 

przydzielić m.in. za kulturę osobistą ucznia, sumienność, postawę koleżeńską. 

10) Punkty za zachowania pozytywne: 

Numer Nazwa zachowania 

Liczba 

dodatnich 

punktów 

1.  
Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych (za każdy 

etap) 

5  
Wpisuje organizator 
konkursu 

2.  Aktywny udział w imprezach szkolnych: np. akademia, apel, itp. 
1-10  
Wpisuje organizator 

imprezy 

3.  Aktywny udział w pracach Samorządu Szkolnego 
1-10  

Raz w półroczu 

4.  Aktywny udział w pracach Samorządu Klasowego 
1-5 
Raz w półroczu 

5.  100% frekwencji w półroczu 
3 
Raz w półroczu 

6.  
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w formie uczestnictwa w 

różnych przedsięwzięciach innych niż konkursy. 
1-10 
Raz w półroczu 



7.  Działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych 
1-10 
Raz w półroczu 

8.  Praca na rzecz szkoły i klasy 1-5 

9.  Działaność charytatywna  1-10 

10.  Całkowity brak punktów ujemnych 
10 
Raz w półroczu 

11.  Punkty do dyspozycji wychowawcy 
0-10 
Raz w półroczu 

12.  

Systematyczna pomoc kolegom w nauce, koleżeńska postawa 

wobec innych., jeżeli nauczyciel uważa, że należy dziecko 

doceniać częściej lub nagrodzić za wyjątkową pomoc lub 

zachowanie. 

10 
Raz w półroczu 

13.  

Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery, stosowanie zasad 

uprzejmości, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie 

odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie 

szacunku, tolerancji w stosunku do innych uczniów 

i pracowników szkoły, osobom niepełnosprawnym. 

5-15 
Raz w półroczu 

14.  Inne pożadane zachowania 1-10 

11) Punkty za zachowania negatywne: 

Numer Nazwa zachowania 

Liczba 

ujemnych 

punktów 

1.  Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć podczas jednej lekcji -5 do -1 

2.  Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz kolegów i koleżanek (arogancja, bezczelność) 

-10 
każdorazowo 

3.  Niewykonanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły. -5  
każdorazowo 

4.  Niszczenie sprzętu szkolnego i budynku -15 

5.  Dewastacja sprzętu szkolnego i budynku -100 

6.  Zaśmiecanie otoczenia -5 do -1 

7.  Udział w bójkach -25 do -5 

8.  Używanie wulgaryzmów (każdorazowo) -10 

9.  Oszustwo, kłamstwo -10 

10.  Nieodpowiednie zachowanie w czasie imprez szkolnych  -10 do -3 

11.  Spóźnianie się na zajęcia -1 
każdorazowo 

12.  Godziny nieusprawiedliwione -2 
Za każdą 

13.  Nieodpowiedni strój, makijaż, fryzura (niezgodne z zapisem 

w Statucie Szkoły) 

-5 do -10 

14.  Brak stroju galowego (w sytuacji, gdy uczniowie mają obowiązek 

założenia takiego stroju). 

-5 

15.  Brak obuwia zastępczego -5 



16.  Używanie urządzeń elektronicznych niezgodnie z zapisami 

Statutu Szkoły 

-10 

17.  Inne niepożądane i niebezpieczne zachowania -10 do -1 

18.  Samowolne opuszczanie terenu szkoły -10 

19.  Wagarowanie -50 

20.  Przetrzymywanie pożyczonych przedmiotów szkolnych (np. strój 

sportowy, strój z chóru, książki z biblioteki, itp.) 

-5 

 

12) Punkty mogą być przyznawane także za zachowanie poza terenem szkoły, 

na podstawie obserwacji pracowników szkoły lub informacji uzyskanych 

od rodziców i innych osób. 

13) Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14) W szczególnych przypadkach nauczyciel może usprawiedliwić spóźnienie na 

zajęcia. Jest to równoznaczne z odstąpieniem do przyznawania punktów 

ujemnych. 

 


