
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 

1. Zachowanie ucznia ocenia się przyznając punkty dodatnie i ujemne za działania opisane w regulaminie. 

2. Dla wyrażenia oceny zachowania ustala się skalę punktową. 

3. Uczeń podlega dalszej ocenie, mając na koncie 250 pkt. (zachowanie bardzo dobre). 

4. Dodatkowo wychowawca po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego i klasowego może zmienić ocenę                     

z zachowania o jeden stopień. 

5. Regulamin oceniania zachowania obowiązuje podczas nauczania stacjonarnego oraz zdalnego. 

PUNKTY DODATNIE:  

Wzorowa punktualność. Dotyczy również lekcji on-line. 
na koniec każdego 

półrocza  +10pkt 
Wywiązywanie się z przyjętych zadań dodatkowych np.: praca w samorządzie klasowym, opieka nad 

pracowniami, pomoc w prowadzeniu lekcji wychowawczych itp. 
 +5pkt 

Pomoc koleżeńska w nauce.  do + 20 pkt. 

Właściwa reakcja na agresję.  +10 pkt 

Udział w akcjach charytatywnych. każda akcja +5pkt 

Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz np.: udział w uroczystościach pozaszkolnych, delegacjach 

reprezentujących szkołę, konkursach, zawodach sportowych. 
+10pkt 

Czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości i imprez szkolnych. do +20pkt 

Praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły. +5pkt 

Czynny udział w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych (ZHP, SU, wolontariat, itp.). do +20pkt 

Inne pozytywne uwagi. do + 50 pkt.  

Używanie form grzecznościowych w komunikacji społecznej. +5 pkt. 

Aktywne uczestnictwo w lekcji on-line. 
+5 na koniec każdego półrocza 

(przyznaje nauczyciel przedmiotu) 

 

PUNKTY UJEMNE:  

Uczeń nie uczestniczy we wskazanych zajęciach wyrównawczych/konsultacjach i terapii 

pedagogicznej prowadzonych także zdalnie. 

na koniec półrocza 

z każdych zajęć 

-5pkt 

Za każde nieuzasadnione spóźnienie na lekcje stacjonarne i zdalne.  -2pkt 

Niewywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych zadań nadobowiązkowych. -5pkt za każde 

Niedotrzymywanie terminów, zwrotów książek do biblioteki, nieterminowe wypełnianie zadań 
wyznaczonych przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu w tym zadań on-line itp. 

 -5pkt 

Brak obuwia zamiennego. -3pkt 

Celowe niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego. do -30pkt 

Naruszenie dobrego imienia szkoły, jej pracowników, uczniów lub innych osób poprzez umieszczanie 

niestosownych informacji, tekstów, zdjęć, rysunków itp.  
do -50pkt 

Kontakt z używkami (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki).  do -100pkt 

Kradzież. -50pkt 

Plagiat. do -50pkt 

Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób.  do -30pkt 

Przeszkadzanie na lekcjach. Używanie platformy MS Teams w celach innych niż edukacyjne.  Od -5 pkt do -10 pkt 

Nagrywanie bez zgody nauczyciela lekcji on-line, tworzenie zrzutów ekranu i jakiekolwiek 

kopiowanie obrazu i dźwięku oraz udostępnianie tego w dowolny sposób. 
-20 pkt 

Używanie prywatnych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. -10pkt 

Używanie wulgaryzmów również w formie pisemnej. Od -5 pkt do -10 pkt 



Aroganckie odnoszenie się do innych osób. -10pkt 

Wygląd niezgodny z zapisem w Statucie Szkoły 

do -20pkt 

wpisuje wychowawca 

na wniosek nauczyciela 

Niewłaściwe zachowanie na jadalni. -5pk 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących na terenie szkoły. -5pkt 

Inne negatywne uwagi. do -50pkt 

 

Ustalenia końcowe: 

1. Uczeń, który w półroczu zgromadził więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych (wagary), nie może otrzymać oceny 

zachowania wyższej niż dobra. 

2. Uczeń, który w półroczu zgromadził więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych  (wagary), nie może otrzymać oceny 

zachowania wyższej niż poprawna. 

3. Uczeń, który w półroczu zgromadził więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych (wagary), nie może otrzymać oceny 

zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 

4. Uczeń, który został ukarany upomnieniem Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej 

niż poprawna. 

5. Uczeń, który został ukarany naganą Dyrektora Szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 

6. Ocena roczna może być wyższa od wystawionej na półrocze maksymalnie o 2 stopnie. 

7. Wychowawca przed wystawieniem ostatecznych ocen zachowania konsultuje się z nauczycielami i uczniami danej klasy. 

8. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena zachowania jest ostateczna.  

 

SPOSÓB ZAMIANY PUNKTÓW NA OCENY 

 

WZOROWE 300 pkt i więcej 

BARDZO DOBRE 250 pkt – 299 pkt 

DOBRE 215 pkt – 249 pkt 

POPRAWNE 140 pkt – 214 pkt 

NIEODPOWIEDNIE  80 pkt – 139 pkt 

NAGANNE    poniżej 80 pkt 


