
Zasady  oceniania 
1) Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje wyjściowo 200 punktów 

startowych. Uczniowie  klas  IV  otrzymują  dodatkowo  30 punktów startowych. 
2) Punktacja: 

Ocena śródroczna  i  końcoworoczna: 

 a) powyżej 350 pkt. - wzorowe 

 b) 261 - 349 pkt. - bardzo dobre 

 c) 200 - 260 pkt. - dobre 

 d) 151 - 199 pkt. - poprawne 

 e) 100 - 150 pkt. - nieodpowiednie 

 f) poniżej 100 pkt. - naganne 

Ocena  roczna 
Ocena śródroczna z zachowania jest wystawiana przez wychowawcę klasy na 

koniec I  semestru i na koniec II semestru, a ocena roczna jest wystawiana przy 

uwzględnieniu ocen z zachowania z obu semestrów. Przy dwu różnych ocenach: 

- jeśli jest różnica dwu ocen, jest to średnia z dwu semestrów; 

- jeśli jest różnica jednej oceny, wychowawca klasy przychyla się do oceny 

wyższej na  korzyść ucznia, chyba, że jego sposób zachowania nie kwalifikuje go 

do przychylenia się do wyższej oceny. 

3) uczeń aspirujący do oceny: 

a) wzorowej – nie może mieć więcej niż 15 pkt. ujemnych w  semestrze, 

b) bardzo dobrej – nie może mieć więcej niż 25 pkt. ujemnych w  semestrze, 

c) dobrej – nie może mieć więcej niż 40 pkt. ujemnych w  semestrze, 

d)  poprawnej – nie może mieć więcej niż 60 pkt. ujemnych w  semestrze 

e)  nieodpowiedniej – nie może mieć więcej niż 85 pkt. ujemnych w    semestrze. 

4) uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora otrzymuje 

ocenę naganną z zachowania; 

5) punktowany jest tylko udział uczniów w konkursach organizowanych 

bezpośrednio lub pośrednio przez szkołę – nie jest punktowany udział 

w konkursach płatnych. 
 

 

PUNKTY DODATNIE 

LP. DZIAŁANIE PKT. 

1 Udział, wyróżnienie i zdobyte 

miejsca w konkursach (punkty 

przyznaje nauczyciel w 

zależności od osiągniętego 

wyniku): 

a.1) konkurs szkolny - wyróżnienie 5 

a.2) konkurs szkolny – I, II, III miejsce 10 

b.1) konkurs gminny - wyróżnienie 10 

b.2) konkurs gminny – I, II, III miejsce 15 

c.1) konkurs powiatowy - wyróżnienie 20 

c.2) konkurs powiatowy – I, II, III miejsce 30 



d.1) konkurs wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy (jednoetapowy) - wyróżnienie 

15 

d.2) konkurs wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy (jednoetapowy) – I, II, III 

miejsce, laureat 

20 

e.1) konkurs wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy (wieloetapowy) - wyróżnienie 

25 

e.2) konkurs wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy (wieloetapowy) – I, II, III 

miejsce, laureat 

50 

2 Udział, wyróżnienie i zdobyte 

miejsca w zawodach 

sportowych (punkty przyznaje 

nauczyciel w-f): 

b.1) etap gminny – I, II, III miejsce 10 

b.2) etap powiatowy – II, III miejsce 15 

b.3) etap powiatowy – I miejsce 20 

b.4) etap wojewódzki – I, II, III miejsce 20 

3 Pełnienie funkcji w szkole 

(punkty przyznaje opiekun 

Samorządu Uczniowskiego raz 

w półroczu): 

a) Zaangażowanie w pracę Samorządu 

Uczniowskiego 

10-25 

b) Pełnienie funkcji w ramach Samorządu 

Uczniowskiego 

5 

c) Przygotowanie imprez i uroczystości 

szkolnych 

5-10 

4 Praca na rzecz szkoły a) Dbałość o pracownie szkolne 5-10 

b) Akcje charytatywne 5-10 

c) Zbiórka surowców wtórnych 1-10 

5 Pełnienie funkcji w klasie 

(punkty przyznaje wychowawca 

raz w półroczu) 

a) Zaangażowanie i aktywność w pracy 

Samorządu Klasowego 

10-25 

b) Pełnienie funkcji w pracach Samorządu 

Klasowego 

5 

6 Praca na rzecz klasy a) Przygotowanie imprez klasowych 5-10 

b) Pomoc koleżeńska w klasie 5-10 

7 Pomoc koleżankom i kolegom w nauce – Koleżeńska Dłoń – podziękowanie (za 

semestr) 

20 

8 Koło zainteresowań, zespoły wyrównawcze 1-10 

9 Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych - każdorazowo 5-15 

10 Punkty startowe (kl. IV) 30 

11 Punkty do dyspozycji wychowawcy – raz na semestr 1-40 

12 Punkty do dyspozycji Rady Pedagogicznej – raz na semestr 1-30 

PUNKTY UJEMNE 
13 Zorganizowana przemoc (fizyczna, psychiczna) -50 

14 Bójki uczniowskie (wywołanie, udział) -15 

15 Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu (własnemu lub innych) -10 



16 Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków 

odurzających 

-50 

17 Palenie papierosów (czynne, bierne) -20 

18 Niszczenie mienia szkolnego (również zaśmiecanie otoczenia i huśtanie się na 

krzesłach) 

-10 

19 Nieodpowiednie zachowanie w stosunku 

do (każdorazowo): 

a) pracowników szkoły -10 

b) kolegów, koleżanek i innych osób -10 

20 Kradzież -30 

21 Wyłudzanie pieniędzy -20 

22 Podrabianie podpisu, zwolnienia -20 

23 Nieodpowiednie zachowanie na wycieczce i innych wyjazdach (nie wykonywanie 

poleceń, zachowanie zagrażające bezpieczeństwu) 

-10 

24 Oszukiwanie i okłamywanie (przy konsekwencjach dla innych osób – 

maksymalna liczba punktów) 

-10 - -20 

25 Używanie telefonów komórkowych, tabletów mimo wprowadzenia zakazu -10 

26 Fotografowanie, nagrywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przy użyciu 

telefonu i tabletu 

-20 

27 Niewłaściwe zachowanie wobec symboli narodowych -10 

28 Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania lekcji, w czasie 

przerw lub podczas oczekiwania na transport 

-10 

29 Niewłaściwe zachowanie podczas a) lekcji -1 - -5 

b) przerw, przed lekcjami i po ich 

zakończeniu 

-1 - -5 

30 Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia – raz w semestrze -1 - -10 

31 Ucieczka z lekcji -20 

32 Niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków (nie są brane pod uwagę zadania 

domowe z przedmiotów) 

-5 

33 Niewłaściwy strój szkolny (uroczystości szkolne, konkursy, Dzień Patrona, Dzień 

Wiosny) 

-5 

34 Niewłaściwy wygląd (makijaż, farbowane włosy, malowane paznokcie, 

niewłaściwy ubiór) 

-10 

35 Wulgarne słownictwo -10 

36 Odpisywanie zadań domowych -5 

37 Brak obuwia zmiennego -2 

38 Punkty do dyspozycji Rady Pedagogicznej – raz na semestr -1 - -30 

 


