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§ 1 

Ogólny zakres oceniania zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania.  

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I 
semestru (śródroczna) i na koniec roku szkolnego (roczna).  

3. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały rok szkolny.  

4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty, podejmując działania określone w § 2 jako zachowania 
pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w § 2 jako zachowania 
negatywne. 

5. Uczniowi może zostać przyznana następująca śródroczna i roczna ocena zachowania 
wyrażona w następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

6. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się, zwracając szczególną uwagę na:  

1) stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych,  

2) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

3) udział ucznia w konkursach,  

4) zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy,  

5) okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły,  

6) szanowanie mienia szkoły,  

7) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. 

7. Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma obowiązek 
wpisywania w dzienniku elektronicznym pozytywnych i negatywnych uwag uczniom. 

8. Pracownicy szkoły oraz nauczyciele, którzy nie uczą w danym oddziale i nie mają dostępu 
do dziennika elektronicznego, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów do 
wychowawcy klasy.  

9. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego 
zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach regulaminu 
oceniania zachowania w szkole. 

10. Propozycję oceny zachowania wychowawca jest zobowiązany wystawić w tym samym 
terminie co propozycje ocen z przedmiotów. 

11. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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12. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców ucznia o przewidywanej 
ocenie nagannej z zachowania. 

13. Ustalona ocena z zachowania jest oceną ostateczną.  

14. W wyjątkowych sytuacjach uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenie do 
Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalenia tej oceny. 

 

§ 2 

Szczegółowy zakres oceniania zachowania 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

1) uczęszczanie na zajęcia- godziny nieusprawiedliwione: 

 
Punkty Ilość 

godzin 
Opis 

40 0 brak godzin nieusprawiedliwionych  

30 1 - 5 godzin nieusprawiedliwionych - ustne upomnienie indywidualne udzielone 
przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 

20 6-10 godzin nieusprawiedliwionych -upomnienie na forum klasy przez 
nauczyciela lub wychowawcę klasy 

0 powyżej 
10 

godzin nieusprawiedliwionych - nagana na forum klasy udzielona przez 
nauczyciela lub wychowawcę klasy 

-20 powyżej 

15 

godzin nieusprawiedliwionych - nagana z ostrzeżeniem na forum klasy 
udzielona przez Dyrektora szkoły 

-40 powyżej 
30 

godzin nieusprawiedliwionych - pisemna nagana z ostrzeżeniem udzielona 
przez Dyrektora szkoły 

 

2) uczęszczanie na  zajęcia – spóźnienia: 

 
Punkty Ilość 

spóźnień 
Opis 

40 0 brak nieusprawiedliwionych spóźnień 
30 1-5 spóźnień nieusprawiedliwionych- ustne upomnienie indywidualne 

udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 
20 6-10 spóźnień nieusprawiedliwionych- upomnienie na forum klasy przez 

nauczyciela lub wychowawcę klasy 
0 powyżej 

10 
spóźnień nieusprawiedliwionych- nagana na forum klasy udzielona przez 
nauczyciela lub wychowawcę klasy 

-20 powyżej spóźnień nieusprawiedliwionych- nagana z ostrzeżeniem na forum klasy 
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15 udzielona przez Dyrektora szkoły 
-40 powyżej 

30 
spóźnień nieusprawiedliwionych - pisemna nagana z ostrzeżeniem 
udzielona przez Dyrektora szkoły 

 
 

3) ubieranie mundurka, koszulki  z logo szkoły i posiadanie dzienniczka ucznia: 
 

 
Punkty Ilość Opis 

20 0 brak mundurka, koszulki z logo szkoły lub dzienniczka ucznia 
10 1 x brak mundurka, koszulki z logo szkoły lub dzienniczka ucznia - ustne 

upomnienie indywidualne udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę 
klasy 

0 2 x brak mundurka, koszulki z logo szkoły lub dzienniczka ucznia - 
upomnienie na forum klasy przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 

-10 3 x brak mundurka, koszulki z logo szkoły lub dzienniczka ucznia - nagana na 
forum klasy udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 

-20 5 x brak mundurka, koszulki z logo szkołylub dzienniczka ucznia - nagana z 
ostrzeżeniem na forum klasy udzielona przez Dyrektora szkoły 

-40 10 xi 
powyżej 

brak mundurka, koszulki z logo szkoły lub dzienniczka ucznia -pisemna 
nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora szkoły 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
 
1) w klasie: 

 
Punkty Opis 
do 20 przyznaje wychowawca za pracę na rzecz klasy (pełnione funkcje, praca w gabinecie, 

gazetka klasowa, itp.) 
 

2) w szkole: 
 

 
Punkty Opis 
do 40 praca w samorządzie szkolnym, orkiestrze, potwierdzony przez opiekuna udział w: 

kołach zainteresowań, aktywny udział w organizacji imprez szkolnych, praca społeczna 
na rzecz szkoły itp. 

 
 

3) w środowisku: 
 
Punkty Opis 
do 20 udział w przedmiotowych konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach 
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reprezentujących szkołę, praca w środowisku itp. 
 

3. Dbałość o honor i tradycję szkoły: 

 

   Punkty Ilość Opis 
20  obecność lub usprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych 

i dbanie o honor szkoły 
10 1 x nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych, niedbanie  

o honor szkoły - ustne upomnienie indywidualne udzielone przez 
nauczyciela lub wychowawcę klasy 

0 2 x nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych, niedbanie  
o honor szkoły - upomnienie na forum klasy przez nauczyciela lub 
wychowawcę klasy 

-10 3 x nieusprawiedliwiona nieobecność w imprezach szkolnych, niedbanie  
o honor szkoły - nagana na forum klasy udzielona przez nauczyciela lub 
wychowawcę klasy 

-20 4 x nieusprawiedliwiona nieobecność  w imprezach szkolnych, niedbanie  
o honor szkoły- nagana z ostrzeżeniem na forum klasy udzielona przez 
Dyrektora szkoły 

- 40 5 x nieusprawiedliwiona nieobecność  u w imprezach szkolnych, niedbanie  
o honor szkoły - pisemna nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora 
szkoły 

- 40  za brak mundurka na rozpoczęciu lub zakończeniu roku szkolnego 

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

 
Punkty Ilość Opis 

20 0 brak uwag dotyczących używania wulgaryzmów 
15 1 x uwaga dotycząca używania wulgaryzmów - ustne upomnienie indywidualne 

udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 
10 3 x uwaga dotycząca używania wulgaryzmów - upomnienie na forum klasy 

przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 
0 5 x uwaga dotycząca używania wulgaryzmów - nagana na forum klasy 

udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 
-10 7 x uwaga dotycząca używania wulgaryzmów - nagana z ostrzeżeniem na forum 

klasy udzielona przez Dyrektora szkoły 
-20 9 x uwaga dotycząca używania wulgaryzmów-pisemna nagana z ostrzeżeniem 

udzielona przez Dyrektora szkoły 
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5. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 
osobom: 

 
Punkty Ilość Opis  

20 0 uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie 
15 1 x uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie- ustne 

upomnienie indywidualne udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę 
klasy 

10 3 x uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie- upomnienie 
na forum klasy przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 

0 5 x uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie- nagana na 
forum klasy udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę klasy 

- 10 7 x uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie -nagana z 
ostrzeżeniem na forum klasy udzielona przez Dyrektora szkoły 

- 20 9 x uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania w tej dziedzinie -pisemna 
nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Dyrektora szkoły 

 

6. Ocenę ustala się w oparciu o sumę punktów, jaką uzyskał uczeń według tabeli: 
 

 

Punkty Ocena 

 210 i powyżej wzorowe 

170 – 209 bardzo dobre 

130 – 169 dobre 

80 – 129 poprawne 

20 – 79 nieodpowiednie 

19 i poniżej naganne 

 

7. Oceny z zachowania dla osób objętych indywidualnym nauczaniem ustala się na 
podstawie powyższych kryteriów, z wyłączeniem ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1. 

8. Oceny z zachowania dla osób objętych indywidualnym nauczaniem ustala się w 
oparciu o sumę punktów, jaką uzyskał uczeń według tabeli: 

 

Punkty Ocena 

115 i powyżej wzorowe 

90-114 bardzo dobre 

65-89 dobre 

50-64 poprawne 

35-49 nieodpowiednie 

34 i poniżej naganne 
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9. Ustalenia dodatkowe: 

1) uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy,  nie może uzyskać oceny z 
zachowania wyższej niż bardzo dobra (bez względu na sumę ustalonych punktów), 

2) uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny z 
zachowania wyższej niż dobra (bez względu na sumę ustalonych punktów), 

3) W przypadku dopuszczenia się czynów wymienionych w § 44, pkt 5 statutu szkoły 
wychowawca ma prawo obniżyć zachowanie do nagannego bez stosowania się do 
kryteriów wystawiania oceny z zachowania. 
 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin oceniania zachowania jest ogólnie dostępny dla nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły.  

2. Wszelkie zmiany w regulaminie oceniania zachowania w muszą zostać zatwierdzone 
uchwałą Rady pedagogicznej. 

 

 


