
                                            .......................................................................................            .................... 
                                                             nazwisko i imię                                                                                                             klasa 

 

PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 
 

Semestralną i roczną ocenę zachowania ucznia dokonuje się wg następującego kryterium 

punktowego: 
Dziedzina 

aktywności 

ucznia 

 

                    Zachowanie ucznia – opisowe kategorie 

Pkt   I s 

 

 II 

s 

 

 

Koniec 

roku 

A. 

Wywiązywanie 

się z 

powinności 

uczniowskich 

a) Nie spóźnia się na lekcje  10  

za brak 

spóźnień 
 

- 5 

za każde 

spóźnienie 

   

b) Nie opuszcza samowolnie terenu szkoły przed 

zakończeniem zajęć lekcyjnych lub świetlicowych 

5    

c) Nadrabia zaległości wynikające z nieobecności na 

zajęciach – przestrzega ustalonych terminów  

5    

d) Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy 5    

e) Dba o właściwe zachowanie  20  

za brak uwag 

 

- 5 

za każdą 

uwagę 

   

f) Zmienia obuwie 10  

za codzienną 

zmianę 

obuwia 

 

- 5 

za każdy brak 

zmiany 

obuwia 

   

g) Nosi na co dzień obowiązujący strój szkolny 10  

za noszenie 

stroju w 

obowiązujące 

dni 

 

- 5 

każdorazowo 

za brak stroju  

   

h) Ubiera się stosownie do sytuacji 10    

i) Przestrzega naturalnego wyglądu - niefarbowanie 

włosów, niemalowanie paznokci, brak makijażu; 

dopuszczalne kosmetyki korygujące niedoskonałości 

skóry 

10    

j) Troszczy się o mienie szkolne, własne i cudze 

(informacja o zniszczeniach, o działaniach 

dewastacyjnych) 

5    



k) Przestrzega zakazu używania telefonu 

komórkowego   i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły 

10  

za 

przestrzeganie 

zakazu  

  

- 5 

każdorazowo 

za złamanie 

zakazu 

   

B. 

Aktywne 

uczestniczenie 

w życiu szkoły 

 

 

 

a) Działania w organizacjach uczniowskich: samorząd, 

    sklepik, pełnienie funkcji przewodniczącego, 

skarbnika, mediatora, łącznika z biblioteką (za każdą 

funkcję) 

4    

b)Podejmuje inicjatywy na rzecz klasy, szkoły  

   (udział w jednej akcji = 3 punkty) 

3    

c)Bierze udział w konkursach  przedmiotowych, 

    zainteresowań, turniejach i zawodach sportowych 

   organizowanych przez szkołę  

   (za każdy konkurs odpowiednia ilość pkt) 

2    

d)Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3    

e)Działania w wolontariacie 10    

C. 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i uzdolnień 

a)Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach  

     i zawodach sportowych pozaszkolnych 

4    

b)Osiągnięcia (dodatkowe punkty dla medalistów, 

     laureatów, wyróżnionych) w konkursach i 

zawodach  

    sportowych na szczeblu: 

- dzielnicy 

- Warszawy 

- województwa 

- krajowym 

- międzynarodowym 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

8 

   

D. 

Przestrzeganie 

zasad 

kulturalnego 

zachowania się 

/wz, bdb/ 

a)Okazuje szacunek nauczycielom, innym 

pracownikom szkoły oraz kolegom 

5    

b)Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne 5    

c)Dba o kulturę języka, kulturę słowa – nie przeklina 5    

d)W relacjach z innymi kieruje się przede wszystkim 

     uczciwością i życzliwością 

5    

e) Kulturalnie zachowuje się na wycieczkach i 

imprezach szkolnych 

5    

E. 

Bezpieczeństwo 

i zdrowie 

    /wz, bdb/ 

a)Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów  

    (w szkole i poza  nią) – zapobiega sytuacjom 

mogącym stwarzać zagrożenie 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa, czyli umie 

bawić się bezpiecznie, nie biega po korytarzu 

- hałas – nie krzyczy (lub reaguje na zwracaną 

mu uwagę) 

- używki – nie stosuje ich 

- nie ignoruje poleceń pracowników szkoły 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

   

 

 

 

 

 

 



Skala oceny z zachowania Kryterium punktowe 

Wzorowe Powyżej 160 

Bardzo dobre 140-159 

Dobre 125-139 

Poprawne 95-124 

Nieodpowiednie 75-94 

Naganne 74 i mniej 

 

Uczniem wzorowym i bardzo dobrym nie może być osoba, która nie spełnia wszystkich punktów  

z dziedziny aktywności ucznia zawartych w pkt „D” i „E”,  a więc otrzymała w którymkolwiek  

z podpunktów „0”. 

Uczeń, który nie bierze udziału w konkursach, ale spełnia pozostałe wymagania może mieć  

ocenę wzorową z zachowania. 

W szczególnych wypadkach uczeń  automatycznie otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania, 

włącznie do nagannej, gdy: 

- dopuści się rażącego aktu wandalizmu 

- wszedł w konflikt z prawem 

- dotkliwie pobił kolegę / koleżankę lub inną osobę 

- dokonał kradzieży 

- stosuje środki odurzające 

- stosuje przemoc psychiczną.  


