
 

 
 

Punktowy system oceniania zachowania 
 

 Pozytywne przejawy zachowania Punkty 
1 

1a 
1b 
1c 
1d 

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych: 
szkolnych 
gminnych, powiatowych, rejonowych 
wojewódzkich, ogólnopolskich 
międzynarodowych 

 
10 
15 
20 
25 

2 
 

2a 
2b 
2c 
2d 

Miejsca punktowane w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych 
(indywidualnie): 
szkolnych 
gminnych, powiatowych, rejonowych 
wojewódzkich, ogólnopolskich 
międzynarodowych 

 
 

15 
30 
50 
70 

3 
 

3a 
3b 
3c 
3d 

Miejsca punktowane w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych 
(zespołowo): 
szkolnych 
gminnych, powiatowych, rejonowych 
wojewódzkich, ogólnopolskich 
międzynarodowych 

 
 

15 
20 
25 
40 

4 Pochwała Dyrektora szkoły 30 

5 List pochwalny 50 

6 Pomoc w organizacji imprezy szkolnej: dekoracja, prowadzenie, przygotowanie 
sprzętu, sprzątanie, itp. (wpisuje organizator) 

5 – 15  

7 Aktywny udział w imprezie szkolnej 15 

8 Praca na rzecz klasy: wystrój sali lekcyjnej, gazetki, imprezy klasowe, itp. 5 – 20  

9 Praca na rzecz szkoły: 
- naprawa sprzętu 
- systematyczna pomoc w pracach na terenie szkoły ( raz w tygodniu) 

 
5 – 10 
5 – 10  

10 Aktywna praca w : Samorządzie Uczniowskim, ZHP, Wolontariacie, LOP, Caritas (raz 
w semestrze) 

do 30 

11 Aktywna praca w samorządzie klasowym (raz w semestrze) 10 

12 Wzorowa frekwencja w miesiącu 20 

13 Reagowanie na potrzeby innych, działalność charytatywna: 
- jednorazowa 
- systematyczna 
- udział w akcji charytatywnej 

 
10 

do 50 
5 – 30  

14 Pomoc kolegom w nauce (widoczne efekty) – jeden raz w miesiącu 20 

15 Aktywne uczestnictwo w szkolnym kole zainteresowań oraz w zajęciach 
nadobowiązkowych (wdżwr, wyrównawcze, itp.) – wpisywane jeden raz w 
semestrze 

do 15 każde 

16 Przeciwstawianie się agresji fizycznej, brutalności i wulgarności 10 – 25  

17 Przygotowanie przez uczniów prezentacji tematycznych, które będą wykorzystane 
w pracy nauczyciela 

10 - 20 

18 Zbieranie baterii i makulatury (jeden raz w miesiącu) do 30  

19 Reprezentowanie szkoły poprzez niesienie sztandaru szkoły lub sztandaru ZHP: 
- uroczystości szkolne 
- uroczystości pozaszkolne 

 
20 
30 

20 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez uczestnictwo w różnych oficjalnych 
uroczystościach 

20 
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21 Przekazywanie na rzecz szkoły przydatnych pomocy szkolnych (książki, rekwizyty, 
itp.) 

5 – 20  

22 Jeżeli uczeń w danym miesiącu nie uzyskał punktów ujemnych  10 

23 Inne zachowania, które nie zostały wyszczególnione 1 – 20  

24 Pomoc koleżeńska podczas zdalnego nauczania w rozwiązywaniu problemów 
technicznych 
§118  ust. 14a 

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią 

informatyczną; 

1 – 20  

 

 Negatywne przejawy zachowania Punkty 
1 Niewłaściwe zachowanie się na lekcji (nie przestrzeganie regulaminu pracy na 

lekcji) (uzasadnienie) 
5 

2 Lekceważenie poleceń i aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub pracowników 
szkoły (uzasadnienie) 

10 

3 Niekulturalne zachowanie, wulgarne słownictwo, agresja słowna (uzasadnienie) 10 

4 Wulgarne słownictwo w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły 30 

5 Brutalność fizyczna zagrażająca zdrowiu, przemoc, agresja, bójki 30 

6 Złośliwość, zaczepianie słowne lub fizyczne 10 

7 Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym 5 

 
8 Brak obuwia zmiennego lub nieodpowiedni strój szkolny, niezgodny ze statutem 

szkoły  

§103  

      1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać 

szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. 

      2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, 

brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltam          

     4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również 

w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

    5. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie 

sportowe z bezpieczną podeszwą.  

   6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. 

 
5 

9 Brak stroju galowego  

§103 
     7. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz 

Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja 

obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w 

kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych 

ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio 

wcześniej.” 

10 

10 Farbowane włosy (odrosty), makijaż, długie, malowane paznokcie, kolczyki w 

różnych częściach ciała (dozwolone maksymalnie 2 kolczyki w jednym uchu, 

kolczyki mają być małe i wkręcane).                                                                                   

§103                                                                                                                                                

3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania 

paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii. 

10                  
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11 Niszczenie lub zniszczenie sprzętu szkolnego lub rzeczy innych osób (zwrot kosztów 
naprawy, odkupienie zniszczonego sprzętu) 

20 

12 Kradzież, wyłudzanie pieniędzy (zgłoszenie sprawy na policję) 50 

13 Zaśmiecanie szkoły i otoczenia 5 

14 Palenie papierosów, e-papierosów 50 

15 Picie alkoholu, posiadanie lub używanie narkotyków, tabaki lub innych używek – 
wręczenie uczniowi nagany dyrektora. 
§105  ust. 2 pkt. 2                                                                                                                         

d) upomnienie Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców – wpływa na 

obniżenie oceny o jedną z zachowania na koniec semestru (roku), 

e) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców – wpływa na obniżenie 

oceny z zachowania na koniec semestru (roku), uczeń: nie może otrzymać zachowania 

poprawnego, jest nietypowany do udziału  

w konkursach organizowanych przez szkołę oraz do reprezentowania szkoły, ma 

zakaz udzału w wycieczce klasowej lub innym wyjeździe. Nagana Dyrektora 

obowiązuje przez okres wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

Kara 
Statutowa 

16 Spóźnianie się na lekcję: 
- na pierwszą godzinę lekcyjną powyżej 4 spóźnień, za każde następne: 
- w ciągu dnia, każde nieuzasadnione spóźnienie. 

 
2 
3 

17 Brak usprawiedliwienia za jedną godzinę: 
- przy pojedynczej godzinie 
- przy całodniowych nieobecnościach 

 
5 
3 

18 Fałszowanie podpisów, dopisywanie ocen 50 

19 Używanie w szkole telefonu lub sprzętu grającego 20 

20 Przynoszenie i używanie przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 20 

21 Niewłaściwe zachowanie się na zawodach i wyjazdach szkolnych (oprócz punktów 
uczeń traci prawo do uczestnictwa w najbliższych zawodach lub wycieczce) 

10 

22 Opuszczenie terenu szkoły i klasy bez zezwolenia: 
- grupowe 
- indywidualne 

 
50 
30 

23 Niestosowanie się do regulaminu pracowni 5 

24 Okłamywanie nauczyciela i innych pracowników szkoły 20 

25 Nierozliczenie się z biblioteką w wyznaczonym terminie 10 

26 Brak szacunku do symboli narodowych 20 

27 Noszenie kapturów na głowie w szkole 5 

28 Upomnienie wychowawcy – kara statutowa 25 

29 Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 10 – 20  

30 Cyberprzemoc wobec uczniów i nauczycieli – punkty przyznaje zespół powołany 
przez dyrektora (dyrektor, zespół wychowawców danego etapu edukacyjnego, 
przedstawiciel SU wraz z opiekunem, pegagog, psycholog) 

10 – 50  

31 Niepokające działania pozaszkolne mające wpływ na egzystowanie innego dziecka 
szkolnego (zastraszanie, prześladowanie, wyzywanie, bicie) poza terytorium szkoły 
– punkty przyznaje zespół powołany przez dyrektora (dyrektor, zespół 
wychowawców danego etapu edukacyjnego, przedstawiciel SU wraz z opiekunem, 
pegagog, psycholog) 

20 – 50  

32 Inne zachowania, które nie zostały wyszczególnione 1 – 20  

33 Niewłaściew zachowanie podczas nauczania zdalnego 
§105  ust. 14a  
Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w 

szczególności:  

5 – 20  
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na 

zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, 

wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;  

2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, 

w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online; 

 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji 

elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;  

 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez 

szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;  

 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie 

zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji 

przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;  

 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad 

zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji 

prowadzonych online; 
 
 
 

Uwagi: 
1. Wszystkie punkty wraz z uzasadnieniem powinny być wpisywane do dziennika uwag 

na bieżąco, w innym przypadku przyznane punkty mogą być kwestionowane przez 

wychowawcę 

2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów zwanych „kredytem 

zaufania” 

3. W zależności od swojej postawy uczeń zyskuje lub traci punkty 

4. Ocenę punktową przelicza się na składową oceny śródrocznej i końcoworocznej  

5. W tym kryterium wystawiania oceny z zachowania uczeń po otrzymaniu”: 

• – 40  punktów w półroczu nie może otrzymać oceny wzorowej  

• – 50  punktów w półroczu nie może otrzymać z zachowania oceny wzorowej 

ani bardzo dobrej  

• – 100  punktów w półroczu nie może otrzymać z zachowania oceny wzorowej, 

bardzo dobrej ani dobrej  

• – 200  punktów w półroczu nie może otrzymać z zachowania oceny wzorowej, 

bardzo dobrej, dobrej, poprawnej 

6. Jeżeli uczeń na I semestr uzyskał ocenę z zachowania naganną lub nieodpowiednią, to 

na koniec roku szkolnego może otrzymać maksymalnie z zachowania ocenę  dobrą. 

7. Punktową ocenę z zachowania przyjmuje się według skali: 

 

Zachowanie Skala 

Wzorowe 201 i powyżej 

Bardzo dobre 141 – 200  

Dobre 91 – 140  

Poprawne 50 – 90  

Nieodpowiednie 1 – 49  

Naganne 0 i poniżej 
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8. Ustalając ocenę końcową bierze się także pod uwagę ocenę śródroczną, za którą 

przyznaje się dodatkowe punkty, tj. za ocenę: 

 

wzorową  15 punktów  

bardzo dobrą  10 punktów 

dobrą   8 punktów 

poprawną  6 punktów 

 

9. W przypadku błahego przewinienia ucznia nauczyciel może odstąpić od wpisania mu 

uwagi negatywnej, a jedynie przeprowadzić z nim rozmowę ostrzegawczą. 

 
 

 


