
Ocena zachowania 

Wyciąg ze statutu szkoły 

§ 65. 

1. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny.  

2. Zachowania ucznia są punktowane według kryteriów zawartych w tabeli. Punkty dodaje się 

lub odejmuje od puli otrzymywanej przez ucznia na początku każdego semestru. 

3. Pula wyjściowa, stanowiąca 75 punktów, przyznawana jest na zasadzie kredytu każdemu 

uczniowi za zespół pozytywnych zachowań uwzględnionych w załączonej tabeli. Wystarczy ona 

do otrzymania śródrocznej i rocznej oceny dobrej.  

4. Podwyższenie oceny odbywa się w drodze zgromadzenia na koncie dodatkowych punktów 

za pożądane zachowania. Ujęte one zostały w tabeli i  oznaczone pogrubioną czcionką. 

5. Punktowane są wyłącznie udokumentowane działania ucznia, potwierdzone widocznymi 

efektami i zapisami w e-dzienniku,  w którym odnotowuje się: datę, uwagę lub pochwałę i ilość 

punktów. 

6. Osobami upoważnionymi do przyznawania punktów i  dokonywania adnotacji w zeszycie uwag 

są: dyrekcja, wychowawca, nauczyciele, opiekun samorządu uczniowskiego, organizatorzy 

konkursów, zawodów i imprez, opiekunowie kół i organizacji, pedagog i psycholog.  

7. Pracownicy administracji i obsługi uwagi dotyczące zachowania uczniów zgłaszają wychowawcy 

klasy. 

8. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie sumy wszystkich punktów otrzymanych, zdobytych 

i utraconych przez ucznia w ciągu całego semestru. O ocenie rocznej decyduje średnia 

arytmetyczna sum punktów z pierwszego i drugiego semestru. Wychowawca  ustala ostateczną 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po zasięgnięciu pisemnej opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia ( np. w formie tabeli).  

9. Na miesiąc przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń oraz jego rodzic zostają 

pisemnie  poinformowani o proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej  wynikającej 

z otrzymanych dodatnich i ujemnych punktów z zachowania zgodnie ze statutem szkoły.  

10. Uczeń, który stracił w ciągu semestru 40 punktów, otrzymuje naganę wychowawcy. 

Przy stracie 80 punktów nagany udziela dyrektor. 

11. Udzielenie nagany dyrektora wyklucza możliwość otrzymania przez ucznia na koniec semestru 

lub roku szkolnego oceny wyższej od poprawnej (strata 80 punktów), udzielenie nagany 

wychowawcy wyklucza możliwość otrzymania przez ucznia na koniec semestru lub roku 

szkolnego oceny wyższej od dobrej (strata 40 punktów). 
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12. Na ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej mają wpływ również: udział  ucznia 

w projekcie edukacyjnym oraz zachowania pozaszkolne ucznia, o ile wychowawca zostanie 

o nich pisemnie poinformowany przez policję lub straż miejską.  

13. 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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

14. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, po otrzymaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej, może odstąpić od ustalonych zasad oceniania ucznia. 

15. Przeliczenie sum punktów na ocenę semestralną i roczną:  

skala ocen 

 120  p. i więcej ocena wzorowa, 

 90 p. - 119 p.  ocena bardzo dobra, 

 70 p. – 89 p.  ocena dobra, 

 40 p. - 69 p.  ocena poprawna, 

 20 p. – 39 p.  ocena nieodpowiednia, 

 19 p. i mniej  naganna. 

16. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

17. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców uchybień proceduralnych w  trybie 

klasyfikacji śródrocznej (rocznej) postępuje się zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą 

w tej sprawie. 

18. W przypadku wystąpienia rodziców ucznia z wnioskiem o uzasadnienie oceny zachowania 

wychowawca ma obowiązek pisemnie uzasadnić tę ocenę.
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Kryteria oceny zachowania ucznia 

System punktowy 

Zachowania pozytywne Punkty Zachowania negatywne Punkty 

1. Zasady współżycia społecznego i respektowanie norm etycznych. 

Uczeń: 

 na lekcjach, imprezach, wycieczkach i uroczystościach 

szkolnych zachowuje się w sposób godny 

gimnazjalisty i adekwatny do okoliczności 

 z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i  innych 

pracowników szkoły 

 jest prawdomówny 

 życzliwie przyjmuje i uwzględnia kierowane pod jego 

adresem uwagi 

 jest koleżeński, uczynny 

 udziela pomocy koleżeńskiej 

 wykazuje tolerancję wobec cudzych przekonań  

 dba o schludny wygląd 

 dokonuje zadawalającego zadośćuczynienia 

za wyrządzone krzywdy 

 

3  

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 + połowa 

punktów 

przyznanych za 

przewinienie 

Uczeń: 

  dezorganizuje tok lekcji 

 utrudnia pracę nauczycielowi dyżurującemu na przerwach lub 

personelowi szkoły 

 zakłóca porządek na imprezach, uroczystościach szkolnych, 

wycieczkach 

 z lekceważeniem odnosi się do nauczycieli lub personelu szkoły 

 nie uwzględnia kierowanych pod jego adresem uwag 

 kłamie 

 używa obraźliwego lub wulgarnego słownictwa 

 stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną  

 wykazuje się brakiem dyskrecji w sprawach osobistych swoich 

kolegów 

 bezmyślnie naraża dobre imię pracownika lub ucznia  

 

-3 

-3 

 

-6 

-9 

-3 

-3 

-6 

-12 

 

-3 

-3 
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  nie toleruje innych przekonań (np. religijnych) 

 ubiera się niestosownie do okoliczności  

 stosuje wyzywający makijaż  

 

 

-3 

-3 

-3 

 

Zachowania pozytywne Punkty Zachowania negatywne Punkty 

2. Zachowania prozdrowotne i bezpieczne. 

Uczeń: 

 nie używa szkodliwych dla zdrowia substancji: 

alkoholu, narkotyków, nikotyny, e-papierosów itp. 

 wyraża swoją dezaprobatę dla stosowania środków 

odurzających i uzależniających 

 dba o higienę  

 jest zdyscyplinowany, przestrzega regulaminów 

pracowni i sali gimnastycznej 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy 

i wypoczynku 

 informuje o zauważonych zagrożeniach 

bezpieczeństwa swojego i kolegów 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

Uczeń: 

 przebywa w szkole pod działaniem alkoholu, środków 

odurzających, pali papierosy lub używa e-papierosy itp. 

 swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie 

i innych 

 samowolnie opuszcza teren szkoły 

 odłącza się od grupy podczas imprez lub wycieczek 

szkolnych 

 nie przestrzega regulaminów pracowni szkolnych i sali 

gimnastycznej 

 przynosi do szkoły przedmioty mogące zagrozić zdrowiu 

innych uczniów (np. petardy, zapalniczki, noże) 

 

-21 

 

-6 

-6 

-12 

 

-6 

 

-12 
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 odpowiednio reaguje na sygnały alarmowe  

 informuje nauczycieli lub pozostały personel szkoły 

(lub inne osoby dorosłe) o zauważonych aktach 

przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do 

innych uczniów 

 

3 

5 - 10 

 posiada inne rzeczy zabronione regulaminem  

 korzysta z telefonu komórkowego na lekcji 

 lekceważy sygnały alarmowe 

 wykazuje bierną postawę wobec zauważonych aktów 

przemocy fizycznej lub psychicznej. 

-3 

-10 

-12 

5 -10 

Zachowania pozytywne Punkty Zachowania negatywne Punkty 

3. Poszanowanie mienia. 

Uczeń: 

 reaguje na zaobserwowaną kradzież, wyłudzenie czy 

przejawy wandalizmu 

 dba o cudze mienie 

 wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz 

szkoły lub klasy (np.: prace porządkowe, naprawy, 

dekoracje, pomoce dydaktyczne) 

 dba o porządek w swoim otoczeniu 

 naprawia wyrządzone szkody 

 

 

 

12 

 

3 

6 

 

3 

+ połowa 

punktów 

przyznanych za 

przewinienie 

Uczeń: 

 przywłaszcza sobie mienie szkoły, pracownika lub innego 

ucznia 

 wyłudza czyjeś dobra materialne 

 niszczy mienie szkoły, pracownika lub ucznia 

 zaśmieca swoje otoczenie (klasę, hol, autokar, trasę 

wycieczki) 

 

 

 

 

 

-21 

 

-21 

-9 – 21 

-1 - 3 
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Zachowania pozytywne Punkty Zachowania negatywne Punkty 

4. Obowiązkowość i aktywna postawa. 

Uczeń: 

 nosi w obowiązujące święta strój galowy  

 przebiera w szkole obuwie 

 stosuje się do poleceń nauczyciela, wykonuje zlecone 

zadania 

 niezwłocznie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach 

 nie spóźnia się na lekcje 

 odpowiedzialnie pełni funkcje w samorządzie klasowym 

 angażuje się w działalność samorządu uczniowskiego 

 wywiązuje się z podjętych zobowiązań 

 wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań 

na rzecz klasy albo szkoły 

 aktywnie pracuje w kołach zainteresowań 

 bierze udział w projekcie edukacyjnym: 

 z reguły poprawnie wykonuje swoje zadania w 

trakcie realizacji projektu 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

9 

12 

3 

6 

9 

 

 

5 

Uczeń: 

 nie zakłada stroju galowego w dniach określonych przez 

tradycje szkoły  

 nie zmienia obuwia  

 nie wykonuje poleceń lub zadań zleconych przez nauczyciela 

 opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 

 spóźnia się na zajęcia 

 nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań 

 lekceważy obowiązki wynikające z podejmowanych funkcji 

 

 

 

 

 

 nie wykonuje zadań wyznaczonych w ramach realizacji 

projektu edukacyjnego, utrudnia pracę zespołu 

 

-3 

-1 

-3 

-1 za każdą 

godz. 

-1 za 3 spóź. 

-3 

-3 

 

 

 

 

 

-10 
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 w stopniu zadowalającym uczestniczy w 

zadaniach, terminowo i solidnie wywiązuje się z 

obowiązków 

 odpowiedzialnie realizuje powierzone 

obowiązki, radzi sobie z trudnymi zadaniami 

 wzorowo, aktywnie i twórczo uczestniczy w 

realizacji projektu, proponuje rozwiązania 

skomplikowanych problemów, pełni 

odpowiedzialne funkcje 

 

10 

 

15 

 

20 

 

Zachowania pozytywne Punkty Zachowania negatywne Punkty 

5. Reprezentowanie klasy i szkoły. 

Uczeń: 

 dba o honor szkoły 

 kultywuje tradycje szkolne 

 współorganizuje imprezy klasowe lub szkolne 

 reprezentuje klasę w konkursach, turniejach czy 

zawodach sportowych na terenie szkoły 

 reprezentuje szkołę w konkursach, turniejach lub 

zawodach sportowych 

 jest laureatem lub finalistą konkursów 

 

3 

3 

6 

3 

6 

 

 

Uczeń: 

 lekceważy tradycje szkolne 

 działa na niekorzyść wizerunku szkoły 

 odmawia pomocy przy organizowaniu imprez klasowych 

 bez podania istotnych powodów rezygnuje 

z reprezentowania klasy lub szkoły w terminie 

uniemożliwiającym zorganizowanie zastępstwa 

 

-3 

-3 

-3 

-3 
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przedmiotowych, zwycięzcą konkursów 

artystycznych lub zawodów sportowych na szczeblu: 

szkolnym (I) 

miejskim (I – III) 

rejonowym/powiatowym (I – VI) 

wojewódzkim (I – VIII) 

krajowym (I – X) 

 

6 

9 

12 

15 

21 
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