
KRYTERIA I TRYB WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA 

1.PUNKTY DODATNIE LICZBA 

PUNKTÓW 2.PUNKTY UJEMNE LICZBA 

PUNKTÓW 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
-  99% frekwencja (premia/miesięczna) 

-  aktywny udział w kołach zainteresowań 

- długoterminowe wykonywanie podjętego przez siebie zadania( 

kontrakt z nauczycielem-liczba punktów ustalona wspólnie z uczniem) 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
- organizacja uroczystości szkolnej(np. rajd, piknik, apel, akademia, 

przedstawienie) 
- realizacja projektu edukacyjnego na rzecz wizerunku szkoły 
- aktywny udział w uroczystości szkolnej lub klasowej 

- wykonanie dekoracji w klasie 

- aktywne zaangażowanie  w przeprowadzenie godziny wychowawczej, 

- aktywna praca w samorządzie klasowym i szkolnym, 

- praca społeczno-użyteczna na rzecz szkoły i klasy np. grabienie liści 

(teren wskazany przez nauczyciela), czyszczenie lub noszenie ławek, 

naprawa księgozbioru, sprzętu sportowego itp.)  

- przyniesienie do szkoły rośliny ozdobnej, przedmiotów na loterię, 

ciasta, itp. 
- praca na rzecz gazetki szkolnej „Ogryzek” 
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 
- aktywny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych –godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

- sukcesy w konkursach 

- udział w imprezach kultywujących tradycję szkoły, 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

- stałe posługiwanie się „piękną polszczyzną” (premia/S)  

- kultura osobista w szkole i poza nią (stosowanie zwrotów 

grzecznościowych, wyrażanie własnych poglądów z poszanowaniem 

zasad kultury dyskusji) 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

- regularna i systematyczna pomoc uczniowi wymagającemu opieki, 

- reagowanie na przejawy agresji czynnej i słownej, 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

- uzyskanie statusu osoby zachowującej się godnie i kulturalnie w 

opinii wychowawcy (m.in. strój galowy podczas uroczystości 

szkolnych) 
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1. Nie wywiązywanie się z obowiązku ucznia 
- niewłaściwe zachowanie na lekcjach i przerwach (rozmowy, 

śmiechy, komentowanie słów nauczyciela, chodzenie po klasie, 

otwieranie drzwi do klas, kopanie w drzwi, ...); 

- nieusprawiedliwiona nieobecność (za każdą godzinę), spóźnienie 
- ucieczka zbiorowa z lekcji; 

- nie wypełnianie obowiązków dyżurnego; 

- nieuzasadniona rezygnacja z koła zainteresowań, na które uczeń 

dobrowolnie się zapisał,  
- nieuzasadniona nieobecność na obowiązkowych zajęciach 

wynikających z realizacji priorytetowych projektów dydaktyczno-

wychowawczych szkoły 

2. Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej 

- niszczenie mienia szkoły lub własności innych osób, 

- śmiecenie na terenie szkoły i poza nią, 

- używanie urządzeń telekomunikacyjnych w szkole, 
- zakłócanie przebiegu uroczystości szkolnej, 

- nie wywiązywanie się z pracy w samorządzie Uczniowskim 

3. Brak dbałości o honor i tradycje szkoły 

- brak stroju galowego w dniach wyznaczonych, 
- nieuzasadniona rezygnacja z reprezentowania szkoły w konkursach 

i zawodach sportowych, 

- nie wywiązywanie się z podjętego zadania, 

- niegodne reprezentowanie szkoły. 

4. Brak dbałości o piękno mowy ojczystej 

- używanie wulgarnego słownictwa 

5. Brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

osób 
- palenie papierosów lub zażywaniu tabaki, 
- przynoszenie do szkoły materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych, trujących, łatwopalnych 

- samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie przerwy, 

- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, 
- fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień, 

- udział w bijatykach, znęcanie się nad słabszymi, 
- samowolne oddalanie się od grupy, 
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- aktywny udział w pozaszkolnych zajęciach (np. przy parafii, MDK, 

PTTK, UKS, Caritas, akcjach charytatywnych i kompaniach 

społecznych organizowanych przy współpracy ze szkołą) 

7. Okazywanie szacunku innym osobom 

- brak punktów ujemnych za niestosowne zachowanie się (premia/S) 
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- noszenie gadżetów i biżuterii zagrażających bezpieczeństwu 

6. Niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

- uzyskanie statusu osoby zachowującej się niegodnie i 

niekulturalnie w opinii wychowawcy i pracowników szkoły, 

- niestosowne zachowanie się „par”, wykonywanie niestosownych 

gestów, 
- nieodpowiednie zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej 

i innych miejscach publicznych 

7. Nieokazywanie szacunku innym osobom 

- nie wykonywanie poleceń nauczyciela na lekcjach i przerwach, 

- lekceważący i wulgarny stosunek do nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

- żucie gumy na zajęciach; 

-10 

 

 

-10/S 

 

-5 

 
-5 

 

-10 

-10 

-2 

Szkoła nie bierze odpowiedzialności za kradzieże telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. 

1. Uczeń w ciągu okresu może maksymalnie uzyskać 150 punktów w kryterium „praca społeczno-użyteczna na rzecz szkoły i klasy”. Punkty uzyskuje się 

jedynie w przypadku, gdy widoczne są wyniki pracy ucznia. 
2. Ustala się następujące progi wystawiania okresowych i rocznych ocen zachowania uczniów: 

Zachowanie wzorowe Powyżej 150 pkt. 
Zachowanie bardzo dobre 125-150 pkt. 
Zachowanie dobre 100-124 pkt. 
Zachowanie poprawne 31-99 pkt. 
Zachowanie nieodpowiednie Poniżej 31 pkt. 
Zachowanie naganne 1) Bilans punktów mniejszy lub równy -200 pkt (słownie: minus dwieście punktów) 

2) 150 godz. nieusprawiedliwionych w ciągu semestru i co najmniej 1 upomnienie wysłane do rodziców  
(60 godz. nieusprawiedliwionych) 

 

3. Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy, jeżeli bilans jego punktów jest mniejszy niż 0. 



4. Uczeń otrzymuje naganę Dyrektora, jeżeli bilans jego punktów jest mniejszy niż -200 (słownie: minus dwieście punktów) lub w przypadku rażącego 

naruszenia statutu szkoły. 

5. Uczeń który otrzymał 30 pkt ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania. 

6. Uczeń który otrzymał 50 pkt ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania. 


