
KRYTERIA OCENIANIANIA ZACHOWANIA  

Ocena z zachowania jest ustalana na podstawie punktowego systemu oceniania 

obowiązującego w szkole. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra 

 (100 punktów), którą otrzymuje uczeń awansem na początku II semestru bez względu na to, 

jaką ocenę uzyskał poprzednio. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu 

przydzielona jest odpowiednia liczba punktów według ustalonego kryterium. 

 

Lp. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie (+) za: Liczba 

punktów 

Uwagi 

1.  Udział w konkursach przedmiotowych I 

stopnia  

5 pkt.  Za każdym razem 

2.  Udział w konkursach przedmiotowych II 

stopnia 

10 pkt. Za każdym razem 

3.  Udział w konkursach przedmiotowych III 

stopnia 

15 pkt. Za każdym razem 

4.  Za zajęcie w konkursach miejsc od I do III 7,5 pkt Za każdym razem 

5.  Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 7,5 pkt. Za każdym razem 

6.  Pomoc w organizacji uroczystości szkolnej 2,5pkt.  Za każdym razem  

7.  Aktywny udział w uroczystościach 

szkolnych.  

5-10 pkt.  Za każdym razem  

8.  Aktywna praca w akcjach 

przeprowadzanych na terenie szkoły, 

wolontariat. 

5 pkt. Za każdym razem 

9.  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  5 pkt. Na koniec semestru 

10.  Pomoc kolegom w nauce.  7,5 pkt.  Na koniec semestru  

11.  Wkład pracy włożony w naukę, 

pracowitość, obowiązkowość.  

7,5 pkt.  Na koniec semestru  

12.  Punktualność.  2,5 pkt.  Na koniec semestru  

13.  Brak godzin nieusprawiedliwionych.  2,5 pkt. Na koniec semestru  

14.  Frekwencja 100% 5 pkt. Na koniec semestru 

15.  Frekwencja 95% 3 pkt Na koniec semestru 

16.  Frekwencja 90% 1,5 pkt  Na koniec semestru 

17.  Wysoka kultura osobista.  5 pkt.  Na koniec semestru  



Lp.  Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:  Liczba 

punktów  

Uwagi  

 1. Spóźnienie  1 pkt.  Za każdą godzinę.  

 2. Przeszkadzanie na lekcjach, 

dezorganizacja, rozmowy.  

2,5 pkt.  Za każdym razem.  

 3. Niewykonanie polecenia nauczyciela.  2,5 pkt.  Za każdym razem.  

 4. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela, 

kolegów i pracowników szkoły.  

5-25 pkt.  Za każdym razem  

 5. Bójki uczniowskie, arogancja, przemoc 

psychiczna, konflikty rówieśnicze.  

10 pkt.  Za każdym razem  

 6. Wulgarne słownictwo.  5 pkt.  Za każdym razem  

 

Wychowawca na koniec semestru uwzględnia oceny wystawione przez zespół nauczycieli 

uczących w danej klasie, zespół klasowy i samoocenę ucznia.  

Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala się na podstawie uzyskanych przez ucznia 

punktów według ustalonej skali: 

zachowanie Ilość punktów 

Wzorowe 200 pkt. i więcej 

Bardzo dobre 150 - 199 pkt. 

Dobre 100 - 149 pkt. 

Poprawne 50 - 99 pkt. 

Nieodpowiednie 0 - 49 pkt. 

naganne poniżej 0 pkt. 

 

Ocenę roczną z zachowania ustala się na podstawie uzyskanych przez ucznia punktów w II 

semestrze i oceny z I semestru zastosowaną do ustalonej skali: 

zachowanie Ilość punktów 

Wzorowe 50 pkt. 

Bardzo dobre 40 pkt. 

Dobre 25 pkt. 

Poprawne 0 pkt. 

Nieodpowiednie - 25 pkt. 

naganne - 50 pkt. 



 


