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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY                                  

Z ZACHOWANIA 
( wprowadzone w roku szkolnym 2012/2013) 

 

 

 Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu  kategoriach opisowych poniżej. Zadaniem nauczyciela  
wychowawcy jest ocena i  określenie punktacji zbiorczej, jaką uzyska uczeń we wszystkich kategoriach.  

Nauczyciel wychowawca wystawia określoną liczbę punktów w każdej kategorii po konsultacji z  

nauczycielami i pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami  oraz po zapoznaniu się z możliwą  dokumentacją 
dotyczącą danego ucznia. Zebrana liczba punktów decyduje o uzyskanym przez ucznia stopniu z zachowania 

według opisanej skali. 

 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych – wychowawca po zasięgnięciu opinii stron zainteresowanych 

może przyznać uczniowi punkty dodatnie (od 0 do 30 punktów) według zasady: 

a. uczeń zna i respektuje regulaminy szkolne: 

 przestrzega zasad bhp i ppoż, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych (0-5 

pkt) 

 nie prezentuje zachowania agresywnego( wulgarnego), nierespektowanego przez środowisko 

szkolne (0-5 pkt) 

 zna i respektuje obowiązujące standardy stroju uczniowskiego na co dzień  i w czasie 

uroczystości szkolnych (0-5 pkt) 

 zna i respektuje obowiązujące w szkole regulaminy i najważniejsze dokumenty szkoły 

(Statut; WSO i PSO; regulamin wycieczek szkolnych; regulamin oceniania, klasyfikowania i 

promowania; regulamin czytelni multimedialnej, regulamin hali sportowej; regulamin 
szkolenia praktycznego; zasady ewakuacji itp.) (0-5 pkt) 

 nie niszczy mienia szkolnego ani prywatnego uczniów i pracowników szkoły  (0-5 pkt) 

 prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, nie używa wulgaryzmów, osiąga zadowalające 

wyniki w nauce w odniesieniu do swoich możliwości i wkładu pracy (0-5 pkt) 

oraz punkty ujemne  według zasady: 

 

 za ucieczki z lekcji (każdorazowo -10pkt) (przez ucieczkę rozumie się grupowe lub 

indywidualne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania zajęć edukacyjnych bez 

zezwolenia) 

 za rażące naruszanie obowiązujących norm i regulaminów szkolnych wychowawca przyznaje 

uczniowi punkty ujemne (do -20 pkt) 

 

2. Frekwencja.  

 Uczeń, który w ciągu semestru nie opuścił  ani jednej godziny lekcyjnej i nie ma żadnego 

spóźnienia otrzymuje 30  punktów 

 Uczeń, który nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej i ani jednego spóźnienia otrzymuje 

10 punktów 

 Uczniowi, który ma godziny nieobecne nieusprawiedliwione lub spóźnienia obniża się ogólną 

punktację według zasady  

 -minus jeden punkt za każdą godzinę nieusprawiedliwioną 
- minus ½ (pół) punktu za każde spóźnienie 

 

UWAGA: uczeń który przekroczył  limit 70 punktów ujemnych uzyskanych w wyniku godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych  (lub  spóźnień) w ciągu jednego semestru nauczania nie może 

mieć oceny z zachowania innej niż NAGANNA (bez względu na całkowitą punktację) 

 

3. Postaw wobec nałogów. 

 Uczeń,  który pali  papierosy na terenie szkoły (w trakcie wycieczek szkolnych lub innych imprez 

wynikających z kalendarium szkoły)  otrzymuje punkty ujemne do ogólnej punktacji w wysokości            
minus 30 pkt 

 Uczeń, któremu udowodniono, że przebywa w szkole  pod wpływem alkoholu lub spożywał alkohol na 

terenie szkoły (lub w czasie wycieczki szkolnej), otrzymuje punkty ujemne do ogólnej punktacji w 
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wysokości  minus  70 pkt 

 Uczeń, który przebywa w szkole  pod wpływem środków odurzających  (fakt ten został udowodniony)  

lub został złapany na zażywaniu  lub rozprowadzaniu  takich  środków  na terenie szkoły otrzymuje 

punkty ujemne do ogólnej punktacji w wysokości   minus 70 pkt 

 

4. Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą – każdy  

 Uczniowi w stosunku do którego wpłynęła do szkoły informacja  pisemna  o charakterze urzędowym  

stwierdzająca jego przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych zagrażających 

bezpieczeństwu publicznemu, uczestniczenie w niszczeniu, dewastowaniu środowiska, stosowanie 
przemocy fizycznej lub psychicznej  w stosunku do innych osób, rozprowadzanie i stosowanie środków 

odurzających, picie alkoholu, kradzieże, fałszerstwa,  udział lub  stwarzanie sytuacji gorszących  lub 

deprawujących  odejmuje się z ogólnej  punktacji  w zależności od treści informacji  od  30 d0 70 pkt. 

 Uczniowi w stosunku do którego wpłynęła do szkoły informacja  pisemna   dotycząca zakończenia 

postępowania sądowego w wyniku którego został on skazany wyrokiem sądu - odejmuje się z ogólnej  
punktacji  (w zależności od stopnia czynu )  od  30 d0 70 pkt. 

 

5. Działanie na rzecz szkoły i środowiska – wychowawca po zasięgnięciu opinii stron 

zainteresowanych może przyznać uczniowi punkty dodatnie (od 0 do 40 punktów) według 

zasady: 

 

 za zaangażowanie i pracę na rzecz klasy (0-5 pkt)  i szkoły (0-10 pkt) 

 za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego (0-10 pkt) 

 za bezinteresowną pomoc koleżeńską (0-10 pkt) 

 za reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, projektach itp. z zależności od szczebla (0-

10 pkt) ( 3 pkt etap szkolny; 5 pkt etap międzyszkolny; 7 pkt etap regionalny; 10 pkt etap 

ogólnopolski) 

 

Ustalenia końcowe. Oceny wystawia się według następujących zasad: 

 

1. Uczeń może zebrać w ciągu semestru maksymalnie 100 pkt  

2. Uczeń, który w punktach 2, 3 lub 4 otrzymał  70 punktów ujemnych otrzymuje ocenę naganną (bez 
względu na pozostałe punkty) 

3. W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach  i stosuje się 

poniższą tabelę przeliczeniową. 

 

Łączna liczba punktów Ocena całościowa 

70-100 wzorowa 

31-69 bardzo dobra 

0-30 dobra 

(-1) -  (-30) poprawna 

(-31)  -  (-69)   nieodpowiednia 

(-70) i więcej punktów 

ujemnych 

naganna 

 

 

 
 


