
Punktowy system oceniania zachowania                                                   

L.p. Kryterium Częstotliwość Punktacja 

1.  Wziął udział w uroczystościach szkolnych w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych. 

każdorazowo 4 

2.  Wziął udział w organizacji imprezy szkolnej. każdorazowo 
1 do 5 

 

3.  Działa aktywnie w Samorządzie Uczniowskim, 

szkolnym kole PCK. 

na koniec półrocza 1 do 10 

4.  Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym każdorazowo 2 

5.  Wziął udział w konkursach lub zawodach szkolnych. każdorazowo 3 

6.  
Uzyskał premiowane miejsce (1-3) w konkursie 

szkolnym. 
każdorazowo 5 

7.  Wziął udział w konkursach przedmiotowych i innych 

(na szczeblu rejonowym i wojewódzkim). Nie 

dotyczy zawodów sportowych. 

każdorazowo 6 

8.  Uzyskał w konkursach przedmiotowych i innych (na 

szczeblu rejonowym lub wojewódzkim) premiowane 

miejsca. 

każdorazowo 8 

9.  Wziął udział w zawodach sportowych. każdorazowo 2 

10.  Wziął udział w zawodach sportowych na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim / 

międzynarodowym i  uzyskał premiowane miejsca. 

każdorazowo 3 /10 /20 

11.  Jest finalistą lub laureatem przedmiotowego 

konkursu rejonowego lub wojewódzkiego . 

każdorazowo 
15 /30 

12.  Bierze systematyczny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, zajęcia 

sportowe). 

na koniec półrocza 

za 1 kółko 

2 

13.  Pracuje systematycznie na rzecz klasy (dba o wystrój 

gabinetu, reprezentuje samorząd klasowy, udziela 

pomocy koleżeńskiej), 

raz w semestrze 1 do 5 

14.  Pełni dyżur w szatni (za każde 10 pełnych dni). każdorazowo 3 

15.  Uczestniczy w akcjach społecznych, kwestach w 

czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

każdorazowo 10 

16.  Nie posiada uwag negatywnych. na koniec półrocza 4 

17.  Posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione. na koniec półrocza   4 

18.  Posiada średnią ocen co najmniej 5,0 na koniec półrocza   15 

19.  Posiada średnią ocen 4,75 – 4,99 na koniec półrocza 10 

20.  Posiada średnią ocen 4,0 – 4,74 na koniec półrocza 5 

21.  Reaguje na niebezpieczne i niewłaściwe zachowania 

innych. 

każdorazowo 2 

22.  Frekwencja 100 % na koniec półrocza 20 

23.  Frekwencja 95 % na koniec półrocza 10 

24.  Zbiera surowce wtórne. Za każdą akcję 1 – 10 



25.  Cechuje się wyjątkową kulturą osobistą. na koniec półrocza 5 

26.  

Bierze udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych poza szkołą (po okazaniu 

zaświadczenia). 

na koniec półrocza 5 

27.  
Działania dodatkowe na rzecz szkoły lub innych 

uczniów (np. pomoc koleżeńska) 
każdorazowo 

1 do 5 

 

28.  
Frekwencja - za każdą godzinę nieusprawiedliwioną. 

każdorazowo -1 

29.  Spóźnia się: 6-10, 11-15, 16-20, powyżej 20 (nie 

dotyczy spóźnień autobusu szkolnego) 

na koniec półrocza 
-2 -4 -8 -12 

30.  Wagaruje. każdorazowo -20 

31.  Zażywa narkotyki lub pije alkohol. każdorazowo -30 

32.  Pali papierosy. każdorazowo -20 

33.  Kradnie lub wyłudza pieniądze,  inne przedmioty. każdorazowo -20 

34.  Zachował się nieodpowiednio wobec pracownika 

szkoły. 

każdorazowo -30 do -10 

35.  Zachował się nieodpowiednio wobec innych uczniów 

(w tym używanie mowy nienawiści). 

każdorazowo -20 do -2 

36.  Lekceważy obowiązek przygotowania się do lekcji  

(powyżej limitu np. ujętego w PZO). 

każdorazowo -1 

37.  Niszczy sprzęt szkolny lub własność prywatną. każdorazowo -5 do -15 

38.  Nieuczciwie zachowuje się względem nauczyciela. każdorazowo -10 

39.  Używa wulgarnego słownictwa. każdorazowo -5 

40.  Opuszcza teren szkoły bez zezwolenia. każdorazowo -4 

41.  Przeszkadza na lekcji lub podczas uroczystości 

szkolnych. Niewłaściwe zachowuje się na przerwie 

lub wycieczce szkolnej. 

każdorazowo -2 

42.  Nosi niestosowny strój, makijaż, pomalowane 

paznokcie, ekstrawagancką biżuterię. 

każdorazowo -5 do -10 

43.  
Makijaż permanentny, farbowanie włosów, trwale 

pomalowane paznokcie, tatuaż. 
jednorazowo -15 

44.  Zaśmieca otoczenie. każdorazowo -2 

45.  Używa na terenie szkoły telefonu komórkowego lub 

urządzeń elektronicznych bez zezwolenia 

nauczyciela. 

każdorazowo -5 

46.  Przynosi lub używa niebezpieczne przedmioty. każdorazowo -4 

47.  Bierze udział w bójce: -bezpośredni, -podżeganie, -

pośredni. 

każdorazowo 

-20 -10 -5 

48.  Nie wypełnia podjętych zobowiązań. każdorazowo -2 

49.  Stosuje cyberprzemoc. każdorazowo -20 

50.  
Brak stroju galowego w trakcie uroczystości 

szkolnych wskazanych przez nauczyciela. 
każdorazowo -2 

51.  
Nie wykonuje  poleceń nauczyciela / pracownika 

szkoły. 
każdorazowo -3 

52.  
Nie wywiązuje się z pełnienia obowiązku dyżurnego 

podczas przerw. 
każdorazowo -2 



53.  Pula punktów do dyspozycji wychowawcy. na koniec półrocza -10 do 10 

54.  Przetrzymuje książki z biblioteki szkolnej (zwrot 

wypożyczonych książek do 31 maja). 

każdorazowo -3 

55.  Interwencja pedagoga szkolnego dotycząca 

zachowania. 

każdorazowo -5 

56.  Nagana dyrektora szkoły. każdorazowo -20 

 

Uczeń, który uzyskał w sumie 10 punktów ujemnych w półroczu, nie może otrzymać 

oceny wzorowej; 20 punktów ujemnych i więcej – nie otrzyma oceny wzorowej i bardzo dobrej; 

30 punktów ujemnych – nie otrzyma oceny wzorowej , bardzo dobrej, ani dobrej. 

Uczeń, który jest sprawcą umyślnego przestępstwa, może otrzymać najwyżej ocenę 

poprawną. 

Uczeń otrzymuje 120 pkt. wyjściowych (zachowanie dobre). 

Skala ocen z zachowania: 

 wzorowe – powyżej 160 pkt. 

 bardzo dobre – 140 – 160 pkt. 

 dobre – 120 – 139 pkt. 

 poprawne – 80 – 119 pkt. 

 nieodpowiednie -30 – 79 pkt. 

 naganne – poniżej 30 pkt. 

 

Nauczyciel wpisując punkty z zachowania do dziennika obowiązkowo wypełnia pole 

komentarza. 

Wychowawca wystawia roczną ocenę zachowania na podstawie średniej punktów z I i II 

półrocza. 


