
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Kontrola i ocena ucznia jest nieodłącznym elementem procesu wychowania. Dokonywana jest przez nauczycieli i wychowawców na podstawie systematycznej 

obserwacji uczniów w szkole i poza szkołą. Ocena zachowania powinna ukierunkowywać proces samokontroli i zachęcać uczniów do wzmożonej pracy nad 

sobą. Powinna utrwalać, nagradzać postawy pozytywne i eliminować te, które zostały uznane za niewłaściwe. 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

1. Kryteria i tryb ustalania oceny zachowania powinny być szczegółowo znane wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz omówione z uczniami na 

lekcjach wychowawczych. 

2. Z zasadami, kryteriami i trybem ustalania oceny zachowania wychowawcy powinni zapoznać rodziców na pierwszych zebraniach klasowych. 

3. Oceny zachowania dokonuje wychowawca dwa razy w roku szkolnym przed klasyfikacją śródroczną, roczną. 

4. Wychowawca, wystawiając ocenę z zachowania, bierze pod uwagę informacje  o uczniu  uzyskane od: 

a) ocenianego ucznia, 

b) nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i treningowe (każdy nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje wychowawcy klasy informację o ilości 

punktów przyznanych każdemu uczniowi na podstawie wytycznych z tabeli I STOSUNEK DO NAUKI; ilość punktów za kryterium I Stosunek do nauki 

jest średnią uzyskanych przez ucznia ocen punktowych od nauczycieli uczących) 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

I  STOSUNEK DO NAUKI (max 18 punktów) 
Opis – uczeń: 

Tak  
(3) 

Na ogół 
(2) 

Czasami 
(1) 

Nigdy 
(0) 

• pracuje systematycznie     

• pracuje na lekcji adekwatnie do swoich możliwości     

• terminowo wykonuje prace domowe      

• uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji     

• prowadzi zeszyt, notatki, ćwiczenia zgodnie z zaleceniami nauczyciela     

• posiada potrzebne materiały i przybory szkolne     

 

 



II FREKWENCJA (max 5 punktów) 
Opis – uczeń: 

Liczba godzin nieusprawiedliwionych 

0 - 1 godz.  
(5 pkt) 

2 - 3 godz. 
(4 pkt) 

4 - 5 godz. 
(3 pkt) 

6-10 godz. 
(2 pkt) 

11 -12 godz. 
(1 pkt) 

Powyżej 13 godz. 
(0 pkt) 

• Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne  
(3 spóźnienia równają się jednej godzinie nieusprawiedliwionej) 

      

 

 

III    POSTAWA WOBEC OBOWIĄZKÓW UCZNIA  (max 22 punkty) 
 

Opis – uczeń: 

Tak  
(2 

pkt) 

Nie zawsze 
(1 pkt) 

Nie 
(0 pkt) 

• zachowuje się zgodnie z normami współżycia szkolnego    

• dba o honor szkoły, godnie ją reprezentuje i wzbogaca jej dobre tradycje    

• dba o zachowanie bezpieczeństwa w szkole i przestrzega reguł korzystania z pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, 
siłowni, świetlicy, i pozostałych pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz klubowych obiektów, na których odbywają się zajęcia 
treningowe 

   

• dba o czystość i mienie szkoły, w szczególności nie dopuszcza do niszczenia sprzętów i wyposażenia szkoły, brudzenia ścian, 
zaśmiecania podłogi 

   

• uczęszcza na zajęcia szkolne w odpowiednim stroju, w tym w stroju sportowym na zajęcia w-fu i treningi oraz w stroju galowym 
na uroczystości szkolne 

   

• dba o schludny i estetyczny wygląd    

• stosuje się do postanowień statutu dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych    

• godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole oraz poza nią, podczas wyjść, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę,  na 
jej terenie oraz poza nią, w szczególności na konkursach oraz zawodach sportowych, 

   

• dba o kulturę i czystość języka ojczystego    

• przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego, okazywania szacunku innym oraz nie przejawiania zachowań 
nietolerancyjnych lub dyskryminacyjnych 

   

• nie stosuje używek, w szczególności: papierosów, papierosów elektronicznych, alkoholu oraz wszelkich środków odurzających    

RAZEM    

    



 

PUNKTY UJEMNE ZA UWAGI OZNACZONE W LIBRUSIE JAKO PUBLICZNE OTRZYMANE PRZEZ UCZNIA W SEMESTRZE 

Liczba uwag w 
semestrze 

Punkty ujemne 

1 - 1 pkt 

2 – 3 - 2 pkt 

4 – 6 - 3 pkt 

6 – 10 - 5 pkt 

Powyżej 10 - 10 pkt 

 

DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA I ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I LOKALNEJ (max 5 punktów) 

Uczeń: Liczba 
punktów: 

• aktywnie działa w samorządzie szkoły (zaświadczenie opiekuna samorządu) 2 

• aktywna działalność w wolontariacie (zaświadczenie opiekuna wolontariatu) 1 - 3 

 

 

SKALA PRZELICZENIA PUNKTÓW NA OCENY ZACHOWANIA 

 Próg procentowy Przedział punktów 
( max. 45 punktów) 

Ocena zachowania 

 96% - 100% 43 – 45 wzorowe 

86% - 95% 39 – 42 bardzo dobre 

70% - 85% 31 – 38 dobre 

51% - 69% 23 – 30 poprawne 

31% - 50% 14 – 22 nieodpowiednie 

0% - 30% 0 – 13 naganne 



 

 

Niezależnie od kryteriów oraz uzyskanej liczby punktów: 
1) naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje uczeń, który naruszył przepisy prawa, a w szczególności dopuścił się: 

a. pobicia innego ucznia, co skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu, określonym na podstawie zaświadczenia lekarskiego, 
b. kradzieży na szkodę innych uczniów, pracowników szkoły lub szkoły, 
c. cyberprzemocy  w stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły, w tym obrażania za pośrednictwem telefonów komórkowych i mediów 

społecznościowych, 
d. spożywania na terenie szkoły, obiektów sportowych, oraz wszystkich miejsc, w których odbywają się zajęcia organizowane przez szkołę 

spożywania,  alkoholu, środków psychoaktywnych, niedozwolonych substancji wspomagających oraz palenia papierosów lub ich 
elektronicznych odpowiedników; 

2) uczeń ukarany naganą wychowawcy klasy otrzymuje ocenę o jeden stopień niższą, niż wskazują kryteria 
3) uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły otrzymuje ocenę o dwa stopnie niższą, niż wskazują kryteria 

 
W przypadku szczególnych sytuacji rodzinnych lub sytuacji dotyczących przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych, w podjęciu decyzji o rocznej 
klasyfikacyjnej ocenie zachowania wychowawcę wspiera pedagog szkolny 


