
§ 33. 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia następujące obszary: 

1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym; 

2) przestrzeganie zapisów statutu szkoły, regulaminów oraz zarządzeń; 

3) dbałość o dobre imię i tradycje szkoły; 

4) sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych; 

5) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

6) frekwencja i punktualność; 

7) udział w życiu klasy i szkoły; 

8) kultura osobista i kultura słowa; 

9) troska o zdrowie własne i innych; 

10) postawa wobec pracowników szkoły i internatu, rodziców, koleżanek i kolegów. 

11) reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach, olimpiadach i innych 

 przedsięwzięciach; 

12) poszanowanie mienia szkoły. 

2. Kryteria i tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania określają Punktowe Zasady 

Oceniania: 

1) na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje +100 punktów; 

2) konkretnemu zachowaniu pozytywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów 

dodatnich, a negatywnemu ujemnych; 

3) uczniowie dokonują na koniec półrocza i koniec roku szkolnego samooceny oraz oceny 

koleżanek i kolegów przydzielając punkty od 0 do 10, uczeń otrzymuje średnią arytmetyczną 

tych punktów; 

4) ocena zachowania ustalona na koniec drugiego półrocza jest oceną roczną (suma punktów  

z pierwszego i drugiego półrocza podzielona przez 2 i zaokrąglona według reguł 

matematycznych); 

5) ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o poniższe warunki: 

 

zachowanie suma punktów  suma punktów 

ujemnych 

warunki dodatkowe 

wzorowe 200 i więcej nie więcej niż 10 brak godzin 

nieusprawiedliwionych 



bardzo dobre 150-199 nie więcej niż 20 nie więcej niż 10 godzin 

nieusprawiedliwionych 

dobre 100-149 nie więcej niż 49 nie więcej niż 20 godzin 

nieusprawiedliwionych 

poprawne 50-99   

nieodpowiednie 49 i mniej   

naganne   rażące naruszenie norm 

życia społecznego 

 

6) wychowawca przedstawia uzasadnienie oceny nagannej Radzie Pedagogicznej na zebraniu 

klasyfikacyjnym; 

7) wychowawca może wystawić ocenę inną niż wynika to z pkt 5, uzasadnienie przedstawia 

Radzie Pedagogicznej na zebraniu klasyfikacyjnym;  

8)  przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

9) nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do wpisywania w dzienniku elektronicznym 

uwag dotyczących zachowania uczniów oraz odpowiedniej liczby punktów zgodnie z zapisami 

zawartymi w tabeli: 

 

Lp. Zachowanie, za które przyznawane są punkty dodatnie Liczba punktów 

1. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach (np. występ 

podczas imprez kulturalnych, poczet sztandarowy, itp.)  

- w czasie nauki  

- w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych  

Reprezentowanie szkoły w obowiązkowych uroczystościach 

państwowych przez uczniów klas mundurowych 

 

 

10 pkt 

25 pkt 

30 pkt 

2. Sukcesy w konkursach i zawodach szkolnych:  

- miejsce I  

- miejsce II  

 

20 pkt  

15 pkt  



- miejsce III  

- udział  

10 pkt  

5 pkt  

3. Sukcesy w konkursach i zawodach pozaszkolnych 

wieloetapowych:  

- udział  

- przejście do II etapu  

- przejście do III etapu  

- finalista  

- laureat  

jednoetapowych:  

- udział  

- III miejsc  

- II miejsce  

- I miejsce  

 

 

10 pkt  

20 pkt  

30 pkt  

40 pkt  

50 pkt  

 

10 pkt  

15 pkt  

20 pkt  

30 pkt  

4. Przygotowanie prac konkursowych do konkursów 

- szkolnych  

- pozaszkolnych  

 

10 pkt  

20 pkt  

5. Praca na rzecz społeczeństwa, środowiska naturalnego, 

działalność charytatywna 

5-30 pkt 

 

6. Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub pozaszkolnych  

-w czasie nauki  

-w czasie wolnym  

 

10 pkt  

20 pkt  

7. Funkcja w szkole i sposób jej pełnienia  

Funkcja w klasie i sposób jej pełnienia  

0 - 30 pkt za półrocze  

0 - 20 pkt za półrocze 

8.  Punktualność: 

- bez spóźnień 

- do 5 spóźnień 

 

20 pkt za półrocze 

10 pkt za półrocze 

9. Frekwencja: 

- 100% w miesiącu 

- od 95%  i brak godzin nieusprawiedliwionych w półroczu 

 

15 pkt za miesiąc 

20 pkt za półrocze 

10. Brak godzin nieusprawiedliwionych  20 pkt za półrocze  



11. Duży wkład pracy w wypełnianie obowiązków szkolnych  do 20 pkt na półrocze  

12. Praca na rzecz liceum np. udział w przedstawieniach, praca  

w bibliotece, redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie  

kroniki, przygotowanie lekcji wychowawczej, referatu itp.  

5 - 15 pkt  

 

13. Praca na rzecz klasy (np. wigilia klasowa, andrzejki itp.)  5 - 10 pkt  

14. Dbanie o kulturę osobistą (również poza szkołą)  10 pkt za półrocze  

15. Znaczna poprawa stosunku do obowiązków szkolnych lub  

znaczna poprawa zachowania ucznia  

20 pkt za II półrocze  

16. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (na 

podstawie wpisu w dzienniku zajęć) 

10 pkt za półrocze 

17. Pochwałą dyrektora szkoły 

Pochwała kierownika internatu 

Pochwałą wychowawcy klasy 

70 pkt 

50 pkt 

30 pkt 

18.  Wychowawca może przyznać dodatkowe punkty dodatnie                

w uzasadnionych przypadkach nieujętych w regulaminie 

5-20 pkt za półrocze 

 

Lp.  Zachowania, za które przyznaje się punkty ujemne  Liczba punktów  

1.   Nieobecność nieusprawiedliwiona  2 pkt  

2. Spóźnienie na lekcję  1 pkt  

3. 

 

Lekceważenie obowiązków szkolnych:  

- uchylanie się od robienia notatek  

- niewykonywanie obowiązków dyżurnego  

- brak obuwia zamiennego (za cały dzień)  

- nieuczęszczanie na zajęcia wyrównawcze pomimo zaleceń 

  nauczyciela  

Nieobecność na obowiązkowych uroczystościach szkolnych                    

i pozaszkolnych  

Nieobecność na obowiązkowych uroczystościach 

państwowych (uczniowie klas mundurowych) 

5 pkt  

 

 

 

 

 

15 pkt 

 

30 pkt 

 

 



4. Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji:  

- brak reakcji na upomnienie nauczyciela  

- odmowa wykonania polecenia nauczyciela  

- rozmowy, niekulturalne komentarze  

- jedzenie, picie, żucie gumy  

- używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń    

  komunikacyjnych  

5 - 10 pkt  

5. 

 

Robienie zdjęć, filmów, rejestracja głosu bez zezwolenia 

osoby nagrywanej  

25 pkt  

6. 

 

Umieszczanie bez uzgodnienia zdjęć i treści dotyczących 

osób trzecich na portalach internetowych lub ich 

rozpowszechnianie poprzez inne urządzenia elektroniczne 

50 pkt  

7. Kradzież, wyłudzanie, szantaż , groźby  50 pkt  

8. Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia  5 pkt  

9. 

 

Naruszanie regulaminu pracowni, dewastacja szkoły, 

niszczenie sprzętu i umeblowania szkoły lub internatu  

20-50 pkt (plus 

pokrycie kosztów 

szkody)  

10. 

 

Umyślne zniszczenie cudzej własności, spowodowanie 

szkody materialnej   

5 pkt (dodatkowo 

pokrycie kosztów 

szkody)  

11. 

 

Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych członków 

społeczności uczniowskiej, posiadanie w szkole 

niebezpiecznych narzędzi.  

50 pkt  

12. Stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej 50 pkt  

13. 

 

Niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli i pracowników 

szkoły  

20-50 pkt  

14.  

 

Posiadanie lub spożywanie alkoholu, zażywanie 

narkotyków i innych środków odurzających na 

wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią 

50 pkt  



15. 

 

Palenie papierosów, używanie e-papierosów lub  

podgrzewaczy tytoniu na terenie szkoły i w miejscach 

publicznych  

10 pkt  

16.  

 

Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych  

i szkolnych (naganne zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych)  

20 pkt  

17.  

 

Fałszowanie dokumentów, ocen w dzienniku, podpisów 

rodziców  

50 pkt  

18. 

 

Samowolne opuszczenie klasy lub grupy na wycieczce  20 pkt  

19.  Nieuprawnione umieszczenie i posługiwanie się  

w internecie nazwą (również niepełną nazwą i skrótem), 

logo, symbolami szkoły 

20-50 pkt 

20. 

 

Ubiór niezgodny z zapisami Statutu Szkoły 10 pkt 

21. Konflikt z prawem - po otrzymaniu informacji od 

odpowiednich instytucji 

50 pkt 

22.  Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole  

i internacie 

10-50 pkt 

23. Nagana dyrektora 

Nagana kierownika internatu 

Nagana wychowawcy klasy 

70 pkt 

50 pkt 

30 pkt 

24. Inne zachowania niezgodne z obowiązującymi normami 

(wymagane uzasadnienie) 

5 - 50 pkt 

 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana przez 

wychowawcę klasy z uwzględnieniem opinii uczniów danej klasy, ocenianego 

ucznia ,nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

 


