
Wdrożenie systemu punktowego oceny z zachowania od II semestru roku 
szkolnego 2013/2014.

Jest to system pilotażowy, który nie obliguje do wystawienia oceny z zachowania z niego 
wynikającej.

Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny 
dobrej z zachowania. Jeśli w ciągu danego semestru swoim zachowaniem, ogólnie pojętą 
kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia 
liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania. W takim wypadku przyznaje mu 
się punkty dodatnie, które wpływają na podwyższenie oceny z zachowania. Jeżeli uczeń  w 
ciągu danego semestru swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i 
zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. nie przyczynia się do zwiększenia liczby punków 
to wtedy punkty zostaną odjęte od przyznanych na początku roku szkolnego.

• 251 i powyżej (wzorowa)
• 181 – 250 (bardzo dobra)
• 120 - 180 (dobra)
• 80 – 119 (poprawna)
• 51 – 79 (nieodpowiednia)
• 50 i poniżej (naganna)

Pod koniec I semestru punkty sumuje się a otrzymaną liczbę nauczyciel wychowawca 
zamienia na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego semestru uczeń otrzymuję znowu 
120 punktów. Pod koniec II semestru zliczone zostają punkty za zachowanie w II semestrze. 
Aby wystawić ocenę końcoworoczną z zachowania należy obliczyć średnią arytmetyczną 
otrzymanych punktów w obu semestrach. Otrzymaną liczbę zamieniamy zgodnie z tabelką na 
odpowiednią ocenę zachowania.

PUNKTY DODATNIE
KRYTERIA OCENIANIA Ilość 

punktów
UWAGI

STOSUNEK UCZNIA 
DO WYKONYWANIA 
OBOWIĄZKÓW 
SZKOLNYCH

100% frekwencji 20 za miesiąc
brak godzin 
nieusprawiedliwionych

10 za miesiąc

brak spóźnień 10 za miesiąc
terminowe oddawanie książek 
do biblioteki szkolnej

5 przyznawane
raz w ciągu
semestru



UDZIAŁ UCZNIA W 
KONKURSACH

Udział ucznia w konkursach i 
zawodach sportowych:

od
5
do
10

każdorazowo, 

Laureat/finalista konkursu, 
zajęcie miejsc I, II, II w 
zawodach sportowych

od
10
do
30

każdorazowo, 
przyznaje 
nauczyciel w 
zależności od 
zaangażowania 
ucznia lub/i 
zajętego miejsca

ZAANGAŻOWANIE 
UCZNIA W AKTYWNĄ 
PRACĘ NA RZECZ 
SZKOŁY I KLASY

aktywna praca w samorządzie 
szkolnym:

od
10
do
30

każdorazowo, 
przyznaje 
nauczyciel w 
zależności od 
zaangażowania 
ucznia

aktywna praca w samorządzie 
klasowym:

od
10
do
25

każdorazowo,  w 
zależności od 
zaangażowania 
ucznia

aktywna praca na rzecz 
środowiska:

• oddawanie krwi
• wolontariat
• czynne uczestnictwo w 

życiu szkoły (udział w 
akademie, dekoracje, 
itp.) 

• godne reprezentowanie 
szkoły poza jej terenem

• inne formy aktywnego 
udziału w życiu szkoły

od
5
do
30

każdorazowo,  w 
zależności od 
zaangażowania 
ucznia

zbieranie surowców wtórnych 
(baterie, puszki, plastikowe 
zakrętki, etc)

10 każdorazowo, za 
akcje 
przeprowadzane w 
szkole

pomoc koleżeńska (np. w 
trudnościach w nauce 
spowodowanych stanem 
zdrowia, itp.)

od
1
do
5

każdorazowo

OKAZYWANIE 
SZACUNKU INNYM 
UCZNIOM, 
NAUCZYCIELOM I  
WSZYSTKIM 
PRACOWNIKOM 
SZKOŁY

wysoka kultura osobista w 
kontaktach z nauczycielami, 
pracownikami szkoły, uczniami 
przejawiająca się m.in.: 
odpowiednim strojem podczas 
całego roku szkolnego i 
uroczystości szkolnych, 
brakiem krzykliwego makijażu, 

5 przyznawane
raz w ciągu
semestru



brakiem kolczyków w różnych 
częściach ciała poza uszami, 
oraz stonowanym kolorem 
włosów

PUNKTY UJEMNE
KRYTERIA OCENIANIA Ilość 

punktów
UWAGI

STOSUNEK UCZNIA 
DO WYKONYWANIA 
OBOWIĄZKÓW 
SZKOLNYCH

nieusprawiedliwiona godzina 
lekcyjna

1 za każdą godzinę

nie wywiązywanie się z zadań 
dobrowolnie przez ucznia 
przyjętych

1 każdorazowo

zgubienie karty bibliotecznej 20 każdorazowo
odłączenie się od grupy na 
wycieczkach szkolnych

5 każdorazowo

BDAŁOŚĆ O PIĘKNO 
JĘZYKA 
OJCZYSTEGO

wulgarne słownictwo 5 każdorazowo



OKAZYWANIE 
SZACUNKU INNYM 
UCZNIOM, 
NAUCZYCIELOM I  
WSZYSTKIM 
PRACOWNIKOM 
SZKOŁY

oszukiwanie i okłamywanie 
nauczyciela

10 każdorazowo

umieszczanie w Internecie zdjęć 
bez wiedzy i zgody osób 
fotografowanych ( osób 
umieszczonych na zdjęciu)

10 każdorazowo

szykanowanie, obgadywanie czy 
pisanie nieprawdy w Internecie 
(np. na forach internetowych i 
społecznościowych)

15 każdorazowo

brak kultury osobistej w 
kontaktach z pracownikami 
szkoły oraz z innymi uczniami 
np. zuchwałe i bezczelne 
odnoszenie się do tychże osób

10 każdorazowo

brak odpowiedniego stroju 
podczas uroczystości szkolnych, 
nieodpowiedni makijaż bądź 
kolor włosów

5 każdorazowo

używanie podczas lekcji telefonu 
komórkowego lub innego sprzętu 
elektronicznego bez zgody i 
wiedzy nauczyciela

10 każdorazowo

przeszkadzanie nauczycielowi w 
prowadzeniu zajęć lekcyjnych

5 każdorazowo

fałszowanie podpisu rodziców, 
nauczycieli oraz dokumentacji 
szkoły

30 każdorazowo

kradzież 50 każdorazowo
SZANOWANIE 
MIENIA SZKOŁY

niszczenie mienia szkolnego lub/i 
innego

30
lub
20

każdorazowo



DBANIE O 
BEZPIECZEŃSTWO 
SWOJE I INNYCH

palenie papierosów i e-
papierosów (na terenie szkoły)

15 każdorazowo

przychodzenie do szkoły pod 
wpływem alkoholu (dotyczy 
również wycieczek i imprez 
szkolnych)

30 każdorazowo

przynoszenie, rozprowadzanie i 
zażywanie alkoholu na terenie 
szkoły

50 każdorazowo

przychodzenie do szkoły pod 
wpływem narkotyków i innych 
środków odurzających

30 każdorazowo, 
dotyczy również 
wycieczek i imprez 
szkolnych

agresja (np. bójki i pobicia, 
przemoc psychiczna)

15 każdorazowo,

zachowanie zagrażające życiu i 
zdrowiu

10
lub
20
lub
inne

każdorazowo, ilość 
punktów przyznaje 
nauczyciel


