
Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia - system 
punktowy 

1. Uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt zaufania w wysokości 160 

punktów, co odpowiada ocenie dobrej ze sprawowania. Uczeń ma możliwość 

podwyższenia, utrzymania lub zmiany oceny na gorszą, otrzymując punkty 

dodatnie lub ujemne. Wobec tego uczniowi daje się możliwość świadomego 

kształtowania swojego charakteru, jednak ma on prawo do popełniania 

drobnych błędów. 
 

2. Suma uzyskanych punktów przeliczana jest na oceny zachowania według 

następującej skali: 

 200 i więcej   zachowanie wzorowe, 

 180-200   zachowanie bardzo dobre, 

 150-179   zachowanie dobre, 

 120-149,   zachowanie poprawne, 

 80-119,    zachowanie nieodpowiednie, 

 poniżej  80   zachowanie naganne. 

Uczeń nagradzany jest według następujących zasad (punkty+) 

- bierze udział i zajmuje miejsca w olimpiadach przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty 

I etap 20 pkt., 

II etap 30 pkt., 

III etap 40 pkt.; 

 
- bierze udział i uzyskuje punktowane miejsca w konkursach 
pozaszkolnych 

1 miejsce 20 pkt. 

2 miejsce 15 pkt. 

3 miejsce 10 pkt.  

wyróżnienia 5 pkt. 
 

- bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych - 2 pkt. 

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych 2 pkt. 

- jest aktywny społecznie, wolontariat (za potwierdzeniem) 10 - 20 pkt. 

- pomoc koleżeńska 10 pkt. 



- systematyczne uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne (10% 

nieusprawiedliwionych nieobecności) 10 pkt. 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą 20 pkt. 

     - pełni wzorowo funkcję w klasie (np. przewodniczący, zastępca, itp.) 15 pkt. 

- pełni funkcję w szkole i wzorowo się z nich wywiązuje 15 - 20 pkt. 

- wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy 1 - 5pkt 

- wykonuje dodatkowe prace na rzecz szkoły 5 - 10pkt 

- nie spóźnia się na lekcje w trakcie całego semestru 10 pkt. 

- wykazuje się wzorową frekwencją 30 pkt. 

- pomaga w organizowaniu imprez szkolnych do 5 - 10 pkt. 

- uczeń ma wszystkie godziny usprawiedliwione 10 pkt. 

- przygotowuje projekty (bierze udział w projektach) 1 - 10 pkt. 

- reprezentuje szkołę- poczet sztandarowy 2 pkt. za każdy udział 

- do dyspozycji wychowawcy klasy 50 pkt. 

Uczeń traci punkty jeżeli: (punkty -) 

- utrudnia prowadzenie lekcji (np. rozmawia, przemieszcza się po klasie bez 

uzasadnionej potrzeby, itp.) - 2 pkt. 

- nie wykonuje poleceń nauczyciela - 2 pkt. 

- nie uczestniczy systematycznie w wyznaczonych zajęciach 

pozalekcyjnych do  – 10 pkt. 

- zachowuje się niekulturalnie i arogancko wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły - 2-10 pkt. 

- używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe - 2 pkt.  

- stosuje zaczepki słowne - 2 pkt. 

- używa telefonu komórkowego w czasie lekcji: SMS, pozyskiwanie 

informacji na sprawdzianie wiadomości, robienie zdjęć, nagrywanie - 2 pkt. 

- nie przestrzega regulaminu szkolnego ( np. nie używa zmiennego obuwia, 

 nie nosi stroju galowego, farbuje włosy, maluje się ) każdorazowo - 2 pkt. 

- spóźnia się na lekcje (za każde nieusprawiedliwione spóźnienie) -1 pkt. 

- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (godzina) -1pkt 

- samowolnie opuszcza teren szkoły każdorazowo -10 pkt. 

- niszczy mienie szkoły i prywatne -10 pkt. 

- pali papierosy na terenie szkoły i poza nią -10 pkt. 



- kradnie, wyłudza pieniądze i inne dobra materialne - 50 pkt. 

- stosuje przemoc fizyczną prowokuje lub bierze udział w bójkach i pobiciach - 

20-50 pkt. 

- przebywa w stanie w skazującym na spożycie alkoholu, pije lub wnosi alkohol 

na teren szkoły - 50 pkt. 

- używa lub rozprowadza narkotyki lub inne środki odurzające - 50 pkt. 

- stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów i nauczycieli - 20-50 

pkt. 

Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami 

dodatnimi) 20 punktów ujemnych (w semestrze). 

Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami 

dodatnimi) 30 punktów ujemnych (w semestrze). 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który otrzymał 80 i mniej punktów i/lub w 

stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez 

szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, i który w 

szczególności: 

- stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych 

osób zagrażającą ich życiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo; 

- na terenie szkoły: posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby 

tytoniowe; 

- rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania 

agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub 

obrażające uczucia religijne; 

- świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, 

nauczycieli lub innych osób; 

- narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób przez 

zniesławienie, agresję lub prowokację; 

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na 

realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 


