
 

……………………………..………………………………………    

Kryteria oceny z zachowania ustalone przez nauczycieli, uczniów i rodziców obowiązujące w roku 

szkolnym 2022/2023 (aneks do WSO, opracowany dnia 31.08.2022r.) 

Punkty dodatnie  

1. Udział w konkursie przedmiotowym ( punkty przyznajemy za każdy etap );  szkolny 10 p., powiatowy, gminny, 

rejonowy 30 p., wojewódzki 50 p., centralny 100 p.  

Zajęcie miejsca w konkursie (dodatkowo): 1 -50 p., 2 – 40 p. , 3 – 30 p., wyróżnienie 20 p. 

 

2. Udział w wewnątrzszkolnym konkursie (np. plastyczny, biblioteczny, fotograficzny, wokalny) 10 p. 

Zajęcie miejsca w konkursie (dodatkowo): 1 -30 p., 2 – 20 p. , 3 – 15 p., wyróżnienie 10 p. 

 

3. Udział w indywidualnych zawodach sportowych; etap szkolny 10 p., powiatowy, gminny, rejonowy 30 p, 

wojewódzki 50 p, centralny 100 p. Zajęcie miejsca w zawodach (dodatkowo): 1 -50 p., 2 – 40 p. , 3 – 30 p. 

 

4. Reprezentowanie szkoły w zespołowych zawodach sportowych. 20 p.  

Zajęcie miejsca w zawodach (dodatkowo): 1 -50 p., 2 – 40 p. , 3 – 30 p. 

 

5. Pomoc w organizowaniu imprez klasowych. 10 p. każdorazowo  

6. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, dla środowiska (on-line) 5-20 p. każdorazowo  

7. Systematyczna praca w organizacjach szkolnych, kołach przedmiotowych, udział w  zajęciach 

dydaktyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, 

wolontariacie, samorządzie uczniowskim. 10-30 p. (na koniec półrocza) 

 

8. Praca w organizacjach pozaszkolnych. Zajęcia w klubach sportowych, Sparta, UKS, Bedekuś, Harcerstwo 

itp. 20 p. za każdą działalność na koniec półrocza. (niezbędna dokumentacja) 

 

9. Aktywne pełnienie funkcji w klasie i szkole. 10- 20 p. na koniec półrocza  

10. Podejmowanie działań na rzecz klasy i szkoły (działania edukacyjne, wychowawcze, organizacyjne i 

porządkowe) 5-20 p. każdorazowo 

 

11. Pomoc koleżankom i kolegom w nauce. 5-15 p.  

Przyznawane są, gdy osoba pomagająca informuje wychowawcę, że pomoc jest systematyczna. 

 

12. Uzyskiwanie wyników w nauce adekwatnych do możliwości ucznia. 10 p.  

13. Schludny wygląd. Brak uwag za nieodpowiedni strój. 15 p.  

14. Dbałość o piękno mowy ojczystej, używanie zwrotów grzecznościowych. 20 p.  

15. Troska o zdrowie i higienę osobistą. 15 p.  

16. Punktualne przychodzenie na zajęcia – żadnych nieusprawiedliwionych spóźnień. 15 p. na koniec pół.  

17. Dbanie o salę lekcyjną. 5-10 p. na koniec półrocza  

18. Kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (brak uwag, również o 

niewłaściwym zachowaniu na lekcjach) 20 p. na koniec półrocza. 

 

19. Kulturalny i życzliwy stosunek do koleżanek i kolegów (brak uwag). 20 p. na koniec półrocza.  

20. Przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

zajęć dydaktycznych ( brak uwag). 15 p. na koniec półrocza. 

 

21. Wyróżnienie lub pochwała za zachowanie godne naśladowania, np. za wyjątkową uczciwą postawę 

(oddanie znalezionego przedmiotu, działanie bez premedytacji, np.).  20 p. 

 

22. Udział w akcjach organizowanych przez szkołę, np. zbieranie makulatury, baterii, surowców wtórnych  

(na podstawie zaświadczenia). Liczbę punktów ustala nauczyciel prowadzący akcję i podaje informację 

wychowawcom. Uczeń dostarcza materiały nie później niż na 3 tygodnie przed wystawieniem oceny z 

zachowania. 10 p. za jedną akcję 

 

23. Systematyczne noszenie stroju galowego. 5p. każdorazowo  

24. Praca przy organizacji szkolnego projektu edukacyjnego 10- 30 p. ( punkty przyznaje nauczyciel 

koordynujący projekt, w zależności od stopnia zaangażowania, kreatywności, wywiązywania się z zadań oraz 

umiejętności pracy w grupie). 

 

25. Udział w Poczcie Sztandarowym. 15 p. na koniec półrocza    

26. Wywiązywanie się w terminie z powierzonych obowiązków. 20 p.  

27. Kultura zachowania podczas korzystania z komunikatorów, poczty e-mail, lekcji on-line 20-30 p.  

28. Aktywne uczestnictwo w zajęciach ( w tym on-line) 10 p.- 30p. (decyduje wychowawca)  

SUMA PUNKTÓW DODATNICH:  

Punkty ujemne  

1. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zajęć, spotkań, w tym lekcji on-line 5 p. każdorazowo  

2. Brak stroju galowego 5 p. każdorazowo  

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 5 p. każdorazowo  

4. Aroganckie, lekceważące odzywanie się do nauczyciela, pracowników szkoły. 20 p. każdorazowo  

5. Używanie wulgaryzmów. 15 p. każdorazowo  

6. Czynne uczestnictwo w bójkach. 30 p. za każde zdarzenie.  

7. Prowokacje, zaczepianie słowne lub fizyczne, ubliżanie. 20 p. każdorazowo.  

8.* Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka poprzez umieszczanie niewłaściwych informacji na 

portalach społecznościowych, nękanie. 50- 100 p.   

 



9.* Obsceniczne, prowokacyjne zachowanie wobec uczniów i pracowników szkoły (również za 

pośrednictwem mediów elektronicznych). 50- 100 p.   

 

10. *Celowe niszczenie sprzętu, mebli, budynku, rzeczy należących do innych, podręczników szkolnych  

50 p. każdorazowo 

 

11.* Kradzież. 100 p. każdorazowo  

12. Niezwrócenie w terminie książek do biblioteki. 5 p.  

13. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie przerwy lub lekcji. 20 p. każdorazowo  

14. Celowe zaśmiecanie otoczenia. 10 p. każdorazowo  

15. Nieusprawiedliwione spóźnienia. 2 p. każdorazowo  

16. Nieusprawiedliwione nieobecności- za każdą godzinę  5 p.  

17. *Palenie papierosów i  e- papierosów w szkole i poza nią. Posiadanie, handlowanie papierosami. 50 p. – 

100 p. każdorazowo. 

 

18. Świadome i celowe przebywanie w towarzystwie rówieśników palących papierosy na terenie szkoły i 

poza nią oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę. 10 p. każdorazowo. 

 

19. *Picie lub posiadanie alkoholu w szkole i poza szkołą. 100 p. każdorazowo  

20.* Używanie, posiadanie, rozprowadzanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy. 200 p. 

każdorazowo. 

 

21. *Wyłudzanie, np. pieniędzy (niezależnie od kwoty), innych rzeczy. 100 p. każdorazowo  

22.* Fałszowanie podpisów, dokumentów. 50 p. każdorazowo.  

23. Wyjątkowa ekstrawagancja: wyrazisty makijaż, kolczyki w nosie, języku, brwiach, pępku, np., zbyt skąpy 

strój, noszenie w budynku szkoły lub salach lekcyjnych kaptura, innego nakrycia głowy, ekstrawaganckie 

farbowanie włosów, malowanie paznokci na wyrazisty kolor; 10 p. za zdarzenie;   

Tatuaż w widocznym miejscu. 50 p.  

 

24. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody 

nauczyciela 15 p. każdorazowo.  

(telefony przed wejściem do budynku szkoły zostają wyciszone i umieszczone w plecakach) 

 

25. Nagrywanie i fotografowanie w czasie zajęć i przerw bez zgody danej osoby. Publikowanie poniżających, 

wulgarnych komentarzy i postów.  50 p. każdorazowo 

 

26.Udowodnione oszustwo, kłamstwo, plagiat, wykorzystywanie plików bez zgody autora 20p.każdorazowo  

27. Ściąganie, np. zadań domowych. 20 p. każdorazowo  

28. Stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu własnemu oraz osób trzecich ( np. rzucanie śnieżkami, 

niebezpieczne zabawy, rzucanie petardami, kamieniami oraz innymi przedmiotami, picie napojów 

energetycznych) 20 p. – 100 p. każdorazowo. 

 

29. Niewywiązywanie się z dobrowolnie nałożonych na siebie obowiązków. 5 - 15 p.  

30. Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego (np. przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, 

łamanie regulaminu przejścia na halę). 20 p. każdorazowo. 

 

31. Brak szacunku do świata przyrody. 10-20 p. każdorazowo  

SUMA PUNKTÓW UJEMNYCH:  

 

- Uczeń, który dopuści się czynów opisanych u punktach: 8, 9, 10, 11,17, 19,20, 21,22 (oznaczonych *) nie otrzymuje oceny z zachowania wyższej niż 

poprawna (mimo uzyskanych punktów dodatnich na wyższą ocenę).  

- Uczeń nie otrzymuje oceny wzorowej, jeśli suma punktów ujemnych przekroczy 50 (niezależnie od sumy uzyskanych punktów). 

- Uczeń nie otrzymuje oceny bardzo dobrej, jeśli suma punktów ujemnych przekroczy 100 (niezależnie od sumy uzyskanych punktów). 

- Uczeń nie otrzymuje oceny dobrej, jeśli suma punktów ujemnych przekroczy 150 (niezależnie od sumy uzyskanych punktów). 

- Jeśli uczeń dopuści się użycia przemocy fizycznej lub psychicznej wobec nauczyciela lub pracownika szkoły, bądź naruszył ich nietykalność osobistą, 

otrzymuje ocenę naganną. 

- Wstawienie uwagi należy poprzedzić rozmową z uczniem, zbadaniem sprawy, skali czynu. 

- Zniwelowanie punktów ujemnych poprzez naprawianie szkód, prace na rzecz klasy, szkoły, (np. prace porządkowe), środowiska powinno nastąpić do 

miesiąca od uzyskania tychże punktów. 

- Jeżeli uczeń z oceną naganną lub nieodpowiednią radykalnie zmienił swoje zachowanie w II półroczu, może otrzymać ocenę poprawną na koniec roku 

 

Biorąc pod uwagę indywidualną sytuację ucznia, wychowawca może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych punktów( maksymalnie 30 pkt) 

Uwagi: W przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym ocenę zachowania wystawia się jedynie na podstawie opinii nauczycieli uczących i 

wychowawcy (ze względu na brak możliwości zastosowania większości kryteriów).  

Nauczyciel powinien stwarzać dogodne warunki do dokonywania przez uczniów samooceny swoich osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania 

zdalnego samoocena ucznia może być dokonywana w czasie rozmowy z nauczycielem  z wykorzystaniem wskazanego komunikatora lub platformy 

edukacyjnej bądź  w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela. 

 

powyżej  260 pkt. wzorowe;                          od 200pkt.  do 259 pkt.  bardzo dobre;                         od 199 pkt. do 101 pkt. dobre;            

od 100 pkt. do 1 pkt. poprawne;                   od  0 pkt. do – 200 pkt.  nieodpowiednie;                     poniżej  -200 pkt. naganne 
SUMA  UZYSKANYCH  PUNKTÓW :    

 I półrocze: ……………           II półrocze: ……………  Średnia w roku szkolnym …………………..    ocena:……..…………… 

Zapoznałem się:      PODPIS RODZICA …………………………….                         PODPIS UCZNIA …………………………….…… 


