
KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

1. Ocena zachowania ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza i na koniec zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny 

nauczyciel, dyrektor szkoły, pracownicy szkoły, inni uczniowie i rodzice. 

3. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne, 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. W klasach I – III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

7. Ustala się punktowy system oceniania zachowania uczniów klas IV – VIII, przypisując 

określone liczby punktów za działania pożądane i niepożądane (tabela 2, 3) oraz zasady 

przeliczania sumy punktów na poszczególne oceny (tabela 1). 

8. Każdy okres uczeń rozpoczyna ze 100 punktami, czyli oceną dobrą. Liczbę punktów każdy 

uczeń może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. 

9. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku. 

10. Ocenę zachowania wystawia wychowawca w oparciu o uzyskaną na koniec półrocza/ 

roku szkolnego sumę punktów. 

11. Punktacja na poszczególne oceny zachowania przedstawia się następująco: 

 

  



Tabela nr 1. Informacje dotyczące zasad przeliczania zgromadzonych punktów na ocenę 

zachowania: 

Zachowanie Punkty 

wzorowe 200 i więcej punktów, przy czym uczeń nie może mieć więcej  

niż 30 punktów ujemnych oraz nie więcej niż 4 godziny opuszczone  

i nieusprawiedliwione w okresie; 

bardzo dobre 199 – 151 punktów, przy czym uczeń nie może mieć więcej  

niż 40 punktów ujemnych oraz nie więcej niż 25 godzin opuszczonych  

i nieusprawiedliwionych w okresie; 

dobre 150 – 100 punktów, przy czym uczeń nie może mieć więcej  

niż 50 punktów ujemnych oraz nie więcej niż 75 godzin opuszczonych  

i nieusprawiedliwionych w okresie; 

poprawne 99 – 51 punktów oraz nie więcej niż 100 godzin opuszczonych  

i nieusprawiedliwionych w okresie 

nieodpowiednie 50 – 21 punktów oraz nie więcej niż 125 godzin opuszczonych  

i nieusprawiedliwionych w okresie; 

naganne 20 i mniej punktów oraz więcej niż 125 godzin opuszczonych  

i nieusprawiedliwionych w okresie 

 

Tabela nr 2. Szczegółowy opis przydziału punktów dodatnich: 

Lp. Pożądane zachowania ucznia Punkty 

A.  aktywny udział w uroczystościach szkolnych  5 do 20* 

B.  efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 5 do 15 – przydzielane 

raz w okresie 

C.  efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 5 do 40 – przydzielane 

raz w okresie 

D.  okolicznościowe prezentowanie szkoły na zewnątrz 5 do 10 

E.  reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 10 – przydzielane  

raz w okresie 

F.  organizowanie akcji charytatywnych, działań 

wolontariackich 

10 do 30 

G.  systematyczna pomoc koleżeńska 10 – przydzielane  

raz w okresie 



H.  jednorazowa pomoc koleżeńska z własnej inicjatywy 2 

I.  praca dodatkowa na rzecz klasy lub szkoły 5 do 10 

J.  pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych 5 do 10 

K.  praca dodatkowa na rzecz klasy 2 do 10 

L.  udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole 2 do 10 

M.  wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 10 – przydzielane  

raz w okresie 

N.  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych – etap szkolny 

5 do 10 

O.  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych – etap gminny/powiatowy 

20 

P.  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych – etap wojewódzki 

40 

Q.  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych – etap krajowy 

60 

R.  udział w innych konkursach (plastyczny, profilaktyczny, 

szachowy itd.) 

5 do 10 

S.  uzyskanie tytułu laureata konkursu 10 

T.  prezentowanie wyjątkowej kultury osobistej (dobre 

maniery) wobec dorosłych i dzieci 

20 – przydzielane  

raz w okresie 

U.  premia za brak punktów ujemnych w okresie 20 

V.  inne uzasadnione a niesklasyfikowane zachowania 

pozytywne w zależności od wagi 

2 do 50 

W.  premia za 100% frekwencję 30 – przydzielane  

raz w okresie 

 

Tabela nr 3. Szczegółowy opis przydziału punktów ujemnych: 

 Lp. Pożądane zachowania ucznia Punkty 

A.  niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego -5    

B.  nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję / zajęcia -2 



C.  brak zmiany obuwia -5 

D.  niestosownych strój lub brak stroju galowego -5 

E.  ucieczka z lekcji, wagary -10 

F.  Makijaż -5 

G.  farbowanie włosów, makijaż permanentny, tipsy itp. -20 

H.  niewykonywanie poleceń nauczyciela/pracownika szkoły, 

aroganckie, lekceważące zachowanie, kłamstwo, brak 

pozytywnej reakcji na zwróconą uwagę 

-5 do -10 

I.  zaczepianie słowne lub fizyczne, dokuczanie, ubliżanie, 

przezywanie, ośmieszanie, używanie wulgaryzmów 

-2 do -20 

J.  niezgodne z normami społecznymi i regulaminami 

zachowanie podczas przerw 

-5 do - 15 

K.  niezgodne z normami społecznymi i regulaminami 

zachowanie podczas uroczystości szkolnych i wycieczek 

-10 

L.  celowe zniszczenia mienia szkoły lub własności innej 

osoby 

-10 do -50 

M.  fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych 

osób bez ich zgody 

-20 do-40 

N.  Cyberprzemoc -20 do -100 

O.   Kradzież - 40 do -100 

P.  stosowanie używek lub/i środków odurzających, picie 

napojów energetycznych 

-20 do -100 

Q.  uciążliwe przeszkadzanie podczas lekcji / zajęć -5 do -10 

R.  udział w bójce -20 do -100 

S.  wyjście poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela -20 

T.  używanie smartfonów i innych urządzeń multimedialnych 

na terenie szkoły bez zgody nauczyciela 

-10 

U.  wyłudzenie pieniędzy, rzeczy -20 do -50 

V.  zaśmiecanie otoczenia -5 

W.  znęcanie się psychiczne lub/i fizyczne (mobbing, bulling) -10 do -100 



nad ludźmi i zwierzętami, współudział w zorganizowanej 

przemocy 

X.  nieprzestrzeganie regulaminów pracowni i obiektów 

szkolnych 

-10 

Y.  zachowania ryzykowne zagrażające własnemu 

zdrowiu/życiu lub zdrowiu/życiu innych (np. niewłaściwe 

posługiwanie się cyrklem, nożyczkami, nożem; 

podstawianie nóg, skakanie lub spychanie ze schodów itp.) 

-10 do -50 

Z.  cykliczne przebywanie bez potrzeby w toalecie lub szatni -5 

AA.  inne niesklasyfikowane zachowania negatywne w 

zależności od wagi 

-2 do -50 

 

*W przypadku, gdy przy danym zachowaniu mamy „widełki” w punktacji, nauczyciel  

wpisujący punkty za konkretny czyn kieruje się jego wagą (mniejsza ranga/mniejsza  

szkodliwość zdarzenia/zachowania = mniej punktów itd.). 

 


