
1. Punktowe zasady oceniania zachowania:

1) Każdy uczeń otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 160 punktów.

2) Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe – powyżej 240 punktów

b) bardzo dobre – 200-240 punktów

c) dobre – 160-199 punktów

d) poprawne – 100-159 punktów

e) nieodpowiednie – 51-99 punktów

f) naganne –50 punktów i mniej

3) Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy,  po zasięgnięciu

opinii  Rady Pedagogicznej,  kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.  Podstawą do

ustalenia oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia według skali

zapisanej w ust.1 pkt. 2; zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. Dokumentację

oceny zachowania prowadzi wychowawca klasy w ciągu całego roku szkolnego.

4) Pozytywne  i  negatywne  działania  ucznia  poza  szkołą  wpływają  na  ocenę

z zachowania, o ile wychowawca został o nich poinformowany.

5) Punkty z zachowania przydzielane są wg poniższej tabeli.

ZAKRES OCENIANYCH
POSTAW „+”

ILOŚĆ
PUNKTÓW

ZAKRES
OCENIANYCH
POSTAW „ - ” 

ILOŚĆ
PUNKTÓW

A. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

100% obecność w szkole +20 za każdą godzinę 
nieusprawiedliwioną 

-1* 

wzorowe wywiązywanie się z 
obowiązków szkolnych i innych
podjętych zadań

1* do 10* niewywiązanie się z 
podjętych dobrowolnie 
zadań w tym
ucieczki z zajęć 
dodatkowych

-1* do   -10* 

wzorowa postawa na zajęciach 
lekcyjnych – punktualność, 
zorganizowanie, zaangażowanie
w pracę

2 do 10 utrudnianie prowadzenia 
lekcji  np.(rozmowy, 
spacery, używanie telefonu
komórkowego bez 
pozwolenia nauczyciela, 
zaczepianie kolegów, itp.)

-2* do  -10*

pomoc nauczycielowi lub 
innym uczniom, np. pomoc 
koleżeńska w nauce, 
udostępnianie nieobecnym 

2* - 10* niewykonanie poleceń 
nauczyciela

-2* do -10* 
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uczniom notatek z lekcji,
udzielenie pomocy 
potrzebującym.

B. ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

udział w konkursie, olimpiadzie na szczeblu: 

szkolnym +5* niewłaściwe zachowanie
podczas wycieczek 
i imprez szkolnych 

-2* do -20*

gminnym/powiatowym, 
rejonowym

+10* 

wojewódzkim/regionalnym +20* 
krajowym +30* 
laureat/finalista konkursu 
wojewódzkiego, krajowego 
przedmiotowego lub innego

+50* 

udział w zawodach sportowych: 
szkolnych +5* 
gminnych/powiatowych +10* 
wojewódzkich +20* 
krajowych +30* 
kółka zainteresowań ( przy 
systematycznym uczestnictwie)

+2 do +10

projekty ( przy systematycznym
uczestnictwie)

+2 do +10 

C. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
I DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

działania na rzecz klasy i szkoły
(gazetki, wystrój korytarzy, 
przygotowanie imprez, apeli, 
pomoc koleżeńska i inne)

+2* do + 20* Lekceważenie zadań 
przydzielonych przez, 
wychowawcę, innych 
nauczycieli,  zespół klasowy
lub nieuzasadniona odmowa
ich wykonania.

-2* do -20*

aktywny udział w wolontariacie
i akcjach charytatywnych 
prowadzonych na terenie szkoły
( plastikowe nakrętki 2 razy w 
semestrze)

+2* do+ 10*

aktywna praca w samorządzie 
uczniowskim

+10 

aktywna praca w samorządzie 
klasowym

+5 

brak stroju galowego -5*

poczet sztandarowy +10 
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D. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ
E. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA NIĄ

ORAZ OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

dbałość o kulturę języka, 
stosowanie zwrotów 
grzecznościowych na co dzień

+10 wulgarne słownictwo 
obraźliwe gesty

-2* do  -10*

okazywanie szacunku dorosłym
oraz życzliwości innym 
uczniom, dbałość o dobrą 
atmosferę współpracy i relacje 
koleżeńskie

+20 aroganckie, agresywne i 
bezczelne zachowanie 
wobec nauczyciela, 
pracownika szkoły lub 
kolegi

-2*do -20*

zaśmiecanie otoczenia -2* do -5*
niszczenie mienia 
szkolnego lub cudzego 

-2* do -20*

uczciwość w codziennym 
postępowaniu, prawdomówność,
przeciwdziałanie intrygom, 
obmowom i szykanom w zespole
klasowym

10 do 20 kłamstwa, oszustwa, 
szykanowanie

-10* do -20*

właściwe reagowanie na 
niszczenie mienia szkolnego 
lub innych osób

2* do 10* inne poważne wykroczenia
- niszczenie mienia
  szkolnego lub innych 
  osób,
- handel niebezpiecznymi 
   przedmiotami, 
- kradzież, 
- bójka, 
- palenie papierosów
lub e-papierosów na 
terenie szkoły i wokół niej,
- zażywanie środków 
odurzających lub handel 
nimi,
- bycie pod wpływem 
alkoholu 

-10* do -50*
-50*
-10*
-20*

-100*

-100*

F. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

kulturalne i bezpieczne 
zachowanie się podczas pobytu 
w szkole oraz w czasie 
wycieczek i zajęć pozaszkolnych,

stosowanie obowiązujących 
zasad reżimu sanitarnego 

5 do 20 nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i 
nieodpowiedzialne 
zachowanie w szkole, w 
tym nieprzestrzeganie 
ustalonych obostrzeń 
podczas trwania pandemii, 
na boisku szkolnym, 

-1* do -50*
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podczas imprez i 
wycieczek 

reagowanie na negatywne 
postawy innych uczniów

5* do 20* wnoszenie do szkoły 
przedmiotów 
niebezpiecznych 
(określonych w kodeksie 
karnym)

-10* do -50*

samowolne opuszczenie 
terenu szkoły (podczas 
przerw)

-10*

G. DBAŁOŚĆ O  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

nienaganny wygląd i strój, 
dbałość o higienę osobistą

+10 nieodpowiedni strój 
i obuwie, krzykliwy 
makijaż, farbowane włosy,
wydłużane i malowane 
kolorami paznokcie itp.

-2* do -10*

6) Punkty oznaczone gwiazdką wystawiane są na bieżąco (do 14 dni od momentu ich

 przyznania) przez wychowawcę, nauczyciela; punkty bez gwiazdki przydzielamy raz,

w  ciągu  całego  roku  szkolnego.  Nie  można  przyznawać  punktów  uczniowi  za

wykonanie  bądź  niewykonanie  zadań  związanych  z nauczanym  przedmiotem  –

zadania domowe, referaty.  Punkty ujemne za nieusprawiedliwione  godziny należy

wpisać do 7 dnia  następnego miesiąca.

7) Wychowawca  klasy  oraz  inni  pracownicy  pedagogiczni  są  zobowiązani  do

systematycznego oceniania zachowania uczniów i wpisywania punktów w e-dzienniku

zgodnie z regulaminem.
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