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          Zasady ustalania oceny z zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

3. Roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 
następującej skali: 

a) wzorowe 
b) bardzo dobre 
c) dobre 
d) poprawne 
e) nieodpowiednie 
f) naganne  

 
4. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły  
d) dbałość o piękno mowy ojczystej 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 
g) okazywanie szacunku innym osobom   

 
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń  lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej 

6. Kryteria oceny  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli danej klasy, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na 
podstawie punktowego systemu oceniania: 

a)  

- od 251 punktów i powyżej uczeń otrzymuje ocenę wzorową 
(dopuszcalna liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 
5), 
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- od 181 punktów do 250 punktów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą, 

- od 120 punktów do 180 punktów uczeń otrzymuje ocenę dobrą, 

- od 80 punktów do 119 punktów uczeń otrzymuje ocenę poprawną, 

- od 51  punktów do 79  punktów uczeń otrzymuje ocenę 
nieodpowiednią, 

- do 50 punktów włącznie uczeń otrzymuje ocenę naganną 
b) Uczeń w pierwszym dniu każdego nowego semestru otrzymuje 120 

punktów dodatnich. 
c) 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 
należy zamienić zgodnie z powyższymi zasadami na odpowiednią ocenę 
zachowania. 

d) Kryteria przyznawania punktów z zachowania: 
Stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych 

- za100% frekwencji przyznaje się 20 punktów dodatnich za 
miesiąc, 

- za  brak godzin nieusprawiedliwionych przyznaje się 10 punktów 
dodatnich za miesiąc, 

- za  brak spóźnień przyznaje się10  punktów dodatnich za miesiąc, 

- za  terminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej przyznaje 
się  5 punktów dodatnich za raz w ciągu semestru, 

- za  nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną przyznaje się 1 punkt 
ujemny za każdą godzinę, 

- za  nie wywiązywanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia 
przyjętych przyznaje się 1 punkt ujemnych każdorazowo, 

- za  zgubienie karty bibliotecznej przyznaje się 20 punktów 
ujemnych każdorazowo, 

- za odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych przyznaje się 
5 punktów ujemnych każdorazowo, 

Udział ucznia w konkursach 
- za  udział ucznia w konkursach i zawodach sportowych przyznaje 

się od 5 do 10 punktów dodatnich każdorazowo, 
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- za  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, zajęcie miejsc 
I, II, II w zawodach sportowych przyznaje się od 10 do 30 
punktów dodatnich każdorazowo, w zależności od zaangażowania 
ucznia lub/i zajętego miejsca, 
 

Zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły i klasy 
- za  aktywną pracę w samorządzie szkolnym przyznaje się od 10 do 

30 punktów dodatnich każdorazowo,  w zależności od 
zaangażowania ucznia, 

- za  aktywną pracę w samorządzie klasowym przyznaje się od 10 
do 25 punktów dodatnich każdorazowo,  w zależności od 
zaangażowania ucznia, 

- za aktywną pracę na rzecz środowiska, w tym: oddawanie krwi,  
wolontariat, czynne uczestnictwo w życiu szkoły (udział w 
akademie, dekoracje, itp.), godne reprezentowanie szkoły poza jej 
terenem i inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły przyznaje 
się od 5 do 30 punktów dodatnich każdorazowo,  w zależności od 
zaangażowania ucznia, 

- za zbieranie surowców wtórnych (baterie, puszki, plastikowe 
zakrętki, etc) przyznaje się 10 punktów dodatnich każdorazowo, za 
akcje przeprowadzane w szkole, 

- za  pomoc koleżeńską (np. w trudnościach w nauce 
spowodowanych stanem zdrowia, itp.) przyznaje się od 1 do 5  
punktów dodatnich każdorazowo, 
 

Okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły 

- za  wysoką kulturę osobistą w kontaktach z nauczycielami, 
pracownikami szkoły, uczniami przejawiającą się m.in.: 
odpowiednim strojem podczas całego roku szkolnego i 
uroczystości szkolnych, brakiem krzykliwego makijażu, brakiem 
kolczyków w różnych częściach ciała poza uszami, oraz 
stonowanym kolorem włosów przyznaje się 5 punktów dodatnich 
raz w ciągu semestru, 

- za  oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela przyznaje się 10 
punktów ujemnych każdorazowo, 
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-  za  umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób 
fotografowanych ( osób umieszczonych na zdjęciu) przyznaje się 
10 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy w 
Internecie (np. na forach internetowych i społecznościowych) 
przyznaje się 30 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły 
oraz z innymi uczniami np. zuchwałe i bezczelne odnoszenie się 
do tychże osób przyznaje się 30 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  brak odpowiedniego stroju podczas uroczystości szkolnych, 
nieodpowiedni makijaż bądź kolor włosów przyznaje się 5 
punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego 
sprzętu elektronicznego bez zgody i wiedzy nauczyciela przyznaje 
się 10 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych 
przyznaje się 5 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  fałszowanie podpisu rodziców, nauczycieli oraz dokumentacji 
szkoły przyznaje się 30 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  kradzież przyznaje się 50 punktów ujemnych każdorazowo, 
 

Dbałość o piękno języka ojczystego 

- za  wulgarne słownictwo przyznaje się 5 punktów ujemnych 
każdorazowo, 

 
Szanowanie mienia szkoły 

- za  niszczenie mienia szkolnego lub/i innego przyznaje się 20 lub 
30 punktów ujemnych każdorazowo, 

 
Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych 

- za  palenie papierosów i używanie e-papierosów (na terenie 
szkoły) przyznaje się 15 punktów ujemnych każdorazowo, 

- za  przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu (dotyczy 
również wycieczek i imprez szkolnych) przyznaje się 30 punktów 
ujemnych każdorazowo, 

- za  przynoszenie, rozprowadzanie i zażywanie alkoholu na terenie 
szkoły przyznaje się 50 punktów ujemnych każdorazowo, 
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- za  przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków i innych 
środków odurzających przyznaje się 30 punktów ujemnych 
każdorazowo dotyczy również wycieczek i imprez szkolnych, 

- za  zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, 
przemoc psychiczna) przyznaje się 50 punktów ujemnych 
każdorazowo, 

 
 
 
Wewnątrzszkolny System Oceniania został przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 15  
września 2014 roku  i obowiązuje od 16 września 2014 roku. 

 

 


