
OCENA ZACHOWANIA 
  

Ocenę zachowania ustala się na koniec każdego półrocza, przy czym ocena za II 

półrocze jest wpisywana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły. 

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając punktowy system 

oceniania zachowania, opinię zespołu klasowego, opinię ocenianego ucznia oraz nauczycieli. 

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 lub opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu 

oceny zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby 

ona ze szczegółowych kryteriów.  

W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń dokona rażącego wykroczenia o zatwierdzeniu 

wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy, w porozumieniu  z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły, może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania (musi 

poinformować o tym fakcie rodziców ucznia). 

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:  

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,  

 dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 dbałość o piękno mowy ojczystej,  

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

 okazywanie szacunku innym osobom, 

 przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.  

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:  

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 



Ustala się następujące kryteria ogólne oceny zachowania:  

 wzorowe - otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz we wszystkich 

sprawach przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły, w kulturze 

zachowania, wyglądzie, frekwencji i stosunku do nauki jest wzorem dla innych, wykazuje 

własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, godnie 

reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz, dba o piękno mowy ojczystej, dba o honor i tradycję 

szkoły,  

 bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który nie spóźnia się na zajęcia szkolne i ma 

usprawiedliwione wszystkie nieobecności, reprezentuje wysoką kulturę osobistą, aktywnie 

uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska, zachowuje się nienagannie w szkole i poza nią,  

jest koleżeński, chętnie pomaga innym, jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, jego 

postępowanie wobec osób niepełnosprawnych nie budzi żadnych zastrzeżeń, dba o mienie 

szkoły i własne, dba o schludny strój codzienny, nosi strój galowy w czasie uroczystości 

szkolnych,  

 dobre -  otrzymuje uczeń, który dba o wygląd klasy, szkoły i sprzętu szkolnego, wywiązuje 

się z obowiązków ucznia, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zwykle wypełnia polecenia 

nauczyciela, drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić, dba o swoje 

zdrowie i higienę osobistą, ma do 10 godzin wagarów i/lub 15 spóźnień w semestrze,  

 poprawne - otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do 

zajęć, przeszkadza w ich prowadzeniu, nie wypełnia poleceń nauczyciela, dba o swoje 

zdrowie i higienę osobistą, strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych 

norm, swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych, 

właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób, ma od 11 do 35 godzin 

wagarów  i/lub od 16 do 35 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,   

 nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko 

statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą 

skutku, notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ulega nałogom, dewastuje mienie 

szkoły, wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stosuje przemoc fizyczną i stwarza 

sytuacje konfliktowe, jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, używa 

wulgarnego słownictwa i obraźliwie odnosi się do osób dorosłych, ma od 36 do 79 godzin 

wagarów i od 36 do 79 spóźnień w semestrze,  

 naganne - otrzymuje uczeń, który opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia 

szkolne – ma ponad 80 godzin wagarów i ponad 80 spóźnień w semestrze, nie przestrzega 

regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza konflikty w 

klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, 



kłamstwa, kradzieży,  pobić, nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę 

na zewnątrz, pali papierosy, w tym e-papierosy, pije alkohol, napoje energetyzujące, zażywa 

lub rozprowadza środki odurzające, jego postawa działa demoralizująco na innych, wulgarnie i 

arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, wchodzi w konflikt z prawem.  
 

TRYB I ZASADY USTALENIA OCENY ZACHOWANIA 

  Nauczyciele powinni zostać poinformowani przez wychowawcę o przewidywanej ocenie 

zachowania co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Informację o przewidywanej nagannej ocenie zachowania wychowawca przekazuje 

uczniowi i rodzicom na 21 dni  przed zakończeniem półrocza (roku), a o innych ocenach z 

zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z trybem i zasadami ustalonej oceny 

zachowania uczniów na wrześniowej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym, a 

rodziców - na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.  

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania, 

promocję i ukończenie szkoły. 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów. W ciągu semestru 

uczeń może zdobyć kolejne punkty lub stracić już posiadane. Ocena roczna z zachowania jest 

średnią arytmetyczną punktów z I i II półrocza. 

Uczeń nie może na semestr otrzymać zachowania: 

 wzorowego, gdy straci 30 punktów; 

 bardzo dobrego, gdy straci 50 punktów; 

 dobrego, gdy straci 100 punktów; 

Zakres punktacji na poszczególne oceny 

 ocena wzorowa    powyżej 250 punktów; 

 ocena bardzo dobra   od 181 do 250 punktów; 

 ocena dobra    od 125 do 180 punktów; 

 ocena poprawna    od 71 do 124 punktów; 

 ocena nieodpowiednia   od 1 do 70 punktów; 

 ocena naganna    0 punktów i poniżej. 

W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający 

życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z 

pominięciem zasad punktowania. 

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wychowawca w porozumieniu  

z pedagogiem szkolnym udziela nagany lub typuje ucznia do nagany dyrektora.  

Wychowawca zobowiązany jest do rzetelnego, systematycznego kontrolowania 

frekwencji swoich wychowanków. Jeśli uczeń opuścił 15 nieusprawiedliwionych godzin, 



wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik, przy 30 nieusprawiedliwionych godzinach 

informuje pedagoga szkolnego. 

Ocena roczna zachowania wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez ucznia 

punktów z zachowania w ciągu roku szkolnego. Ostateczną decyzję o ocenie z zachowania 

ucznia podejmuje wychowawca. 

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ZACHOWANIE 

Uczeń oceniany jest w następujących obszarach: 

 stosunek do obowiązków szkolnych, 

 reprezentowanie i praca na rzecz szkoły, 

 praca na rzecz klasy, 

 praca na rzecz innych, 

 kultura osobista. 

 
OBSZAR  I   Stosunek do obowiązków szkolnych 
 

działanie 
punkty 

dodatnie 
punkty 
ujemne 

częstotliwość oceny 

100% frekwencji w półroczu 20  
wychowawca - pod koniec każdego 
półrocza 

brak spóźnień w półroczu 15  
wychowawca - pod koniec każdego 
półrocza 

noszenie w szkole ubrania 
niezgodnego WSO 

 1 wychowawca - każdorazowo 

noszenie/nienoszenie stroju 
galowego podczas uroczystości 
szkolnych i pozaszkolnych 

5 5 wychowawca - każdorazowo 

nieprzestrzeganie obowiązku  
pozostawienia okryć w szatni lub 
noszenie nakrycia głowy na teranie 
szkoły 

 1 nauczyciel na lekcji - każdorazowo 

nieprzestrzeganie zakazu 
używania urządzeń elektronicz-
nych w czasie lekcji i przerw 

 10 nauczyciel - każdorazowo 

nieodpowiednie zachowanie na 
lekcji, przed zajęciami i po 
zajęciach (na terenie szkoły) 

 1 -5 każdorazowo 

ucieczka z lekcji  5 nauczyciel na lekcji - każdorazowo 

 
OBSZAR  II   Reprezentowanie i praca na rzecz szkoły 
 

działanie 
punkty 

dodatnie 
punkty 
ujemne 

częstotliwość oceny 

aktywna praca w samorządzie 
uczniowskim 

5 - 20 5 
wpisuje 

wychowawca 
za każdym 
razem, jeśli 
uczeń nie 

wywiąże się 
z podjętych 
zobowiązań 

opiekun samorządu - na koniec 
półrocza 

udział w poczcie sztandarowym 5 opiekun pocztu - każdorazowo 

pomoc w zorganizowaniu  
imprezy szkolnej 

5 - 10 organizator - każdorazowo 

udział w konkursach na 
wszystkich etapach 

5 - 10 organizator konkursu - każdorazowo 

 
 



OBSZAR  III  Praca na rzecz klasy 
 

działanie 
punkty 

dodatnie 
punkty 
ujemne 

częstotliwość oceny 

aktywna praca w samorządzie 
klasowym 

5 - 15 5 
 

za nie-
wywiązanie 

się z 
powierzonej 

funkcji 

na koniec półrocza 

pomoc w organizowaniu imprez 
klasowych 

5 każdorazowo 

inicjowanie działań i ich realizacja  
na rzecz klasy 

10 każdorazowo 

prace porządkowo-organizacyjne  
w salach przedmiotowych (np. 

podniesienie krzeseł, podlanie kwiatów) 
3 3 każdorazowo 

 
OBSZAR  IV   Kultura osobista 
 

działanie 
punkty 

dodatnie 
punkty 
ujemne 

częstotliwość oceny 

używanie form grzecznościowych 
w stosunku do wszystkich 
pracowników szkoły, koleżanek  
i kolegów, pełna kultura ucznia 

10  
wychowawca - na koniec każdego 
półrocza 

zachowanie podczas uroczystości 
szkolnych, wyjść, wycieczek,  
np. kino, muzeum, kościół 

5 5 opiekun wycieczki - każdorazowo 

używanie wulgarnego słownictwa, 
gestów i rysunków 

 10 każdorazowo 

aroganckie zachowanie  
w stosunku do wszystkich 
pracowników szkoły, koleżanek  
i kolegów 

 10 każdorazowo 

niewykonywanie poleceń  
nauczycieli 

 5 każdorazowo 

zaśmiecanie otoczenia, pisanie  
po ławkach 

 5 każdorazowo 

żucie gumy na lekcji, picie napojów 
energetycznych 

 1 każdorazowo 

agresja fizyczna, przemoc 
rówieśnicza, bójki uczniowskie, 
zastraszanie, znęcanie się nad  
koleżankami i kolegami 

 30 każdorazowo 

celowe niszczenie mienia szkoły 
i rzeczy kolegów 

 20 każdorazowo 

oszukiwanie nauczycieli, 
sfałszowanie podpisu, zwolnienia 
lub oceny 

 20 każdorazowo 

celowe zniszczenie sprawdzianu, 
kartkówki, pracy klasowej, testu 

 10 każdorazowo 

kradzież i wymuszenie, używanie 
i palenie papierosów lub środków 
psychoaktywnych, picie alkoholu 
(także towarzyszenie w tych 
czynnościach) 

 50 - 100 każdorazowo 

wnoszenie na teren szkoły 
niebezpiecznych narzędzi (gaz, 
pałka, kastet, nóż, łańcuchy, itp.) 
i ich używanie 

 30 każdorazowo 

nieodpowiednie zachowanie  
w czasie przerw 

 5 każdorazowo 



nieuzasadnione przebywanie w 
czasie lekcji na korytarzach 
szkolnych i przeszkadzanie w 
prowadzeniu lekcji 

 2 każdorazowo 

samowolne opuszczanie lekcji 
oraz nieuzasadnione opuszczanie 
terenu szkoły 

 20 każdorazowo 

obrażanie w Internecie 
pracowników szkoły lub 
kolegów/koleżanek 

 20 każdorazowo 

 
OBSZAR  V   Praca na rzecz innych 
 

działanie 
punkty 

dodatnie 
punkty 
ujemne 

częstotliwość oceny 

koleżeńska pomoc kolegom  
i koleżankom w nauce 

5 - 10  każdorazowo 

udział w różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych, darowizny 

10 - 20  każdorazowo 

zbiórka surowców wtórnych:  
- plastikowe nakrętki - 10 p. za 
min. 200 sztuk, 
- baterie -10 p. za min. 100 sztuk, 
- makulatura - 10 p. za min. 50 kg 

10 - 50  

każdorazowo 
(w ciągu jednego półrocza uczeń 
może uzyskać maksymalnie 50 
punktów) 

pochwała lub nagana dyrektora 
szkoły 

30 - 50 30 - 50 każdorazowo 

pochwała lub upomnienie 
nauczyciela 

10 - 30 10 - 30 każdorazowo 

inne wykroczenia przeciw WSO  5 - 50 każdorazowo 

 


