
W roku szkolnym 2020/2021, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, społeczność 
szkolna wprowadza zmiany w następujących punktach WSO: 

§ 7 

Kryteria ocen z zachowania 
9.    Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:  

1) każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje kredyt 155 punktów, który jest 
równowartością oceny bardzo dobrej.  

2) w ciągu każdego półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub 
niższej ocenie zachowania.  

3) punkty przyznaje wychowawca na podstawie wpisu do dziennika elektronicznego lub zeszytu 
uwag.  

4) wychowawca ma obowiązek co miesiąc podsumować liczbę punktów   i poinformować o niej 
ucznia i rodziców w czasie zebrań.  

5) liczba punktów na koniec półrocza stanowi podstawę do wystawienia oceny zachowania z 
zastrzeżeniem: 

a) uczeń z oceną wzorową z zachowania może mieć co najwyżej trzy uwagi    o wartości   – 5 pkt  
(żadnych o większej liczbie punktów ujemnych),  bez względu na sumę uzyskanych punktów w 
półroczu. 

b)  uczeń z oceną bardzo dobrą z zachowania może mieć co najwyżej jedną uwagę o wartości  – 
10 pkt  (żadnych o większej liczbie punktów ujemnych),  trzy uwagi o wartości -5 pkt. bez 
względu na sumę uzyskanych punktów w półroczu. 

6) Ocenę końcoworoczną ustala wychowawca na podstawie ocen z zachowania za I i II półrocze. 
7) ocenianie zachowania w każdym półroczu dokonuje się wg następującego kryterium 

punktowego:  
 

Przelicznik punktów na ocenę zachowania  

Zachowanie Punkty 

wzorowe 190 i powyżej 

bardzo dobre 155-189 

dobre 100-154 

poprawne 55-99 

nieodpowiednie 25- 54 

naganne 0-24 lub mniej 

 

10. Uczeń otrzymuje ocenę naganą gdy uzyskał :  

1) mniej niż 25 punktów  
2) dokonał znaczących wykroczeń przeciwko normom współżycia szkolnego                         i 

społecznego.  



11.Ocenę naganą ustala wychowawca w zespole składającym się z nauczycieli uczących              w 
danej klasie , pedagoga szkolnego, psychologa oraz przedstawiciela dyrekcji. 

11.Obszary aktywności ucznia, za które przyznajemy punkty: 

Ilość punktów 
przyznawana  

2x w półroczu 

1)  wywiązywanie się z powinności uczniowskich 

100% frekwencja  5 

Troszczenie się o mienie szkoły( w tym zmiana obuwia)  2 

Kulturalne zachowanie w czasie lekcji i przerw, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi normami oraz zasadami ustalonymi w szkole(brak uwag 
pisemnych) 

do 5 

 

2) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły    ( punkty jakościowe) 

• Praca na rzecz klasy (np. przygotowanie gazetki, prowadzenie kroniki 
klasy, dekoracje okolicznościowe itp.)  

do 5(za każdą ) 

max 30 pkt 

• Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, 
chór i.t.p.)  

do 5(za każdą ) 

max 30 pkt 

• Systematyczna praca w organizacjach szkolnych 
do 5(za każdą 

formę) 

• Rzetelne pełnienie funkcji w szkole  
do 5p naliczane 2x  

w półroczu 

• Rzetelne pełnienie funkcji w klasie  
do 5p naliczane 2x  

w półroczu  

• Pomoc kolegom w nauce (udokumentowana) 
do 25 pkt   

w półroczu  

• Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (zawody sportowe, konkursy): 
o - finaliści konkursów 3-etapowych 
o - II miejsce konkursy 3-etapowe 
o - III miejsce konkursy 3-etapowe 
o - zawody sportowe i konkursy 

10 p za każdy 

7 p za każdy 

6 p za każdy 

5 p za każdy 

 



3) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się  

• Wysoka kultura osobista - dobre maniery, kultura słowa i 
dyskusji, przestrzeganie zasad fair play 

do 5p naliczane 2x              
w półroczu przez 

wychowawcę 

• Okazywanie szacunku nauczycielom, innym  
      pracownikom szkoły oraz kolegom  

do 5p naliczane 2x              
w półroczu  

• Pochwała nauczyciela za zachowanie 
• Pochwała wychowawcy klasy (zatwierdza RP) 
• Pochwała dyrektora szkoły (zatwierdza RP) 

         2 pkt za każdą                                          

        10 pkt 

         20 pkt 

 

12. Obszary aktywności ucznia, za które odejmujemy punkty: Ilość punktów 
1) Niewywiązywanie się z powinności uczniowskich 

• Wagary – samowolne opuszczenie lekcji, szkoły bez 
usprawiedliwienia 

-5 

• Spóźnianie się na lekcje (nieusprawiedliwione)  -1(za każde) 

Niewłaściwa postawa na lekcjach 

• chodzenie po klasie  
• rozmowy i inne zachowania przeszkadzające w 

prowadzeniu lekcji 
• uporczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, brak 

reakcji na uwagi 
• wyśmiewanie innych, dogadywanie  
• ściąganie 

 

-1pkt 

-2pkt 

 

do -5pkt 

 

do - 5pkt 

 

-5pkt 

• Niewypełnianie obowiązku dyżurnego  -1(za każde upomnienie) 

• Niewywiązywanie się ze zobowiązań i kontraktów  
do -5 (za każde 
upomnienie) 

• Niewykonanie polecenia nauczyciela  -1 (za każde upomnienie) 

• Niewłaściwy strój, nieprzestrzeganie zasad higieny i 
estetyki osobistej.  

• Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych) 

-1 (za każde upomnienie) 

do -2pkt 

• Brak obuwia zamiennego  -1 (za każde upomnienie) 



• Używanie telefonów komórkowych, mp, psp podczas lekcji 
(podczas przerwy bez zgody nauczyciela) 

-5 (za każdy występek) 

• Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku, przedmiotów 
należących do innych   (+ zwrot kosztów przedmiotu lub 
naprawy)  

do –10 pkt 

• Zaśmiecanie otoczenia  -1(za każde upomnienie) 

• Przynoszenie i używanie w szkole ostrych narzędzi poza 
wskazanymi przez nauczyciela (np. nożyczki) i innych 
niebezpiecznych przedmiotów i substancji, używanie 
niebezpiecznych narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

do -5(za każdy występek) 

 

• Nagana wychowawcy klasy  -10 

• Nagana dyrektora szkoły  -20 

 

2) nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 

* Aroganckie odzywanie się, zachowanie wobec nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły  
* Do kolegów, wulgarne słownictwo  

od -5 do -10pkt 

 

od -5 do – 10pkt 

* Złośliwe zachowania wobec kolegów i koleżanek, znęcanie psychiczne 
(obgadywanie, wyśmiewanie, izolowanie, plotkowanie) 

od -5 do -10pkt 

* Nagrywanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich 
zgody i zgody nauczyciela 

-10(za każdy występek) 

 

3) Narażanie bezpieczeństwa własnego i innych 

* Bójka na terenie szkoły  od -5 do -10 

* Palenie papierosów, picie alkoholu na terenie szkoły i używanie środków 
psychoaktywnych  

- 30 

* Agresywne zachowanie, przemoc fizyczna -10 

* Kradzież  - 30 

* Wyłudzanie pieniędzy i innych dóbr materialnych - 30 

* Znęcanie się nad kolegami   - 30 

* Zorganizowana przemoc fizyczna i/lub psychiczna - 30 

* Fałszowanie podpisów lub dokumentów -30 

* Udowodnione namawianie do "występków" innych uczniów (do palenia 
papierosów, picia alkoholu, bójek, kradzieży, itp.)  

- 20 



* Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, na lekcji, podczas apelu, na 
wycieczce itp.( zagrażające bezpieczeństwu lub utrudniające społeczne współistnienie)  

do - 10 (za 
każdy 

występek) 

* Brak właściwej reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu - 5 (za każdy) 

* Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych  
-2za każdym 

razem 

* Bieganie po korytarzu szkolnym, schodach i sali lekcyjnej  
-2(za każdy –

występek) 

 

13. Uczeń przychodzący z innej szkoły w trakcie półrocza otrzymuje ilości punktów wynikające z ocen 
cząstkowych zachowania wg skali podanej w pkt 9 . Jeżeli uczeń nie ma takich ocen, otrzymuje 
pulę 155 punktów w I półroczu lub w II półroczu pulę punktów wynikającą  z otrzymanej przez 
niego oceny zachowania.  

13a W przypadkach szczególnych uczniom, którym nie udało się zebrać odpowiedniej ilości punktów, 
a spełniającym ogólne wymagania na ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania Rada 
Pedagogiczna może ją podnieść z pominięciem sumy punktów oraz punktu 9 podpunkt 5. 

13b W przypadkach szczególnie drastycznych zachowań ucznia, RP może obniżyć jego ocenę z 
zachowania z pominięciem sumy uzyskanych punktów .  

14. Ocenianie ucznia jest dokonywane na podstawie jego zachowania z uwzględnieniem jego 
temperamentu, możliwości  intelektualnych i psychicznych oraz warunków  w jakich żyje.  

15.Tryb odwoławczy od oceny zachowania określony w WSO  § 4 ust.16 

 


