
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W ZSO nr 2  

Zachowanie wzorowe 180 pkt i więcej 

Zachowanie bardzo dobre 140 – 179 pkt 

Zachowanie dobre 100 – 139 pkt 

Zachowanie poprawne 60 – 99 pkt 

Zachowanie nieodpowiednie 20 – 59 pkt 

Zachowanie naganne poniżej 20 pkt 

  

Uwaga!  

1) W pierwszym dniu każdego semestru uczeń otrzymuje od wychowawcy 120 punktów, co 

jest równowartością oceny  dobrej z zachowania. W ciągu danego semestru uczeń zdobywa 

dodatkowe punkty za pozytywne zachowania  lub ujemne - za zachowania negatywne.  

2) Suma punktów uzyskanych w ciągu I semestru jest podstawowym wyznacznikiem 

śródrocznej oceny zachowania ucznia. Ocena końcoworoczna  zachowania jest sumą punktów 

uzyskanych w I i II semestrze dzieloną przez  dwa. 

3) Nauczyciele wpisują informacje o kryteriach i przyznanych punktach w  dzienniku 

elektronicznym (liceum) lub w zeszytach usprawiedliwień i segregatorze uwag (gimnazjum – 

klasy z dziennikiem papierowym).  

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

1) Zachowania pozytywne 

Kryteria oceniania Punkty Uwagi 

 

100% frekwencja 

powyżej 90% 

powyżej 80 % 

40 pkt 

30 pkt 

20 pkt 

przyznawane raz w 

semestrze 

 

 

Udział w konkursie przedmiotowym, olimpiadzie 

przedmiotowej, zawodach sportowych: 

 etap szkolny 

 etap rejonowy 

 etap wojewódzki 

 

 

10 pkt 

20 pkt 

30 pkt 
 

 

każdorazowo, ale nie 

więcej niż 50 pkt 

Udział w innym konkursie, np. plastycznym, przeglądzie, 

festiwalu, itp. ( zajęcie od 1 do 3 miejsca lub wyróżnienie) 

 

15 pkt każdorazowo, ale nie 

więcej niż 45 pkt 

Funkcja w samorządzie uczniowskim 0 – 20 pkt ilość punktów 

przyznaje opiekun 

samorządu w 

zależności od 



zaangażowania ucznia 

 

Funkcja w samorządzie klasowym 0 – 10 pkt ilość punktów 

przyznaje 

wychowawca  w 

zależności od 

zaangażowania ucznia 

Udział w imprezie szkolnej 5 – 20 pkt ilość punktów 

przyznaje nauczyciel  

w zależności od 

zaangażowania ucznia 

Praca na rzecz klasy 5 pkt 

 

 

każdorazowo 5 pkt, ale 

nie więcej niż 20 pkt 

Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie 

szkoły (decyzja nauczyciela prowadzącego) 

5 pkt przyznawane raz w 

semestrze, ale nie 

więcej niż 20 pkt 

Wyróżniająca kultura osobista 15 pkt 

 

 

przyznawane raz w 

semestrze 

Udokumentowana praca na rzecz szkoły (np. dbałość o 

wystrój, prace porządkowe) 

5 – 20 pkt ilość punktów 

przyznaje nauczyciel  

w zależności od 

zaangażowania ucznia 

Współpraca z lokalnym środowiskiem (np. wolontariat, 

akcje charytatywne, np. szlachetna paczka, zbiórki 

żywności, praca na rzecz TPD, itp.) 

5 – 10 pkt ilość punktów 

przyznaje nauczyciel  

w zależności od 

zaangażowania ucznia 

Udział w promocji szkoły: 

 wyjście na zebrania rodzicielskie do szkół  

gimnazjalnych 

 udział w Targach Edukacyjnych 

 udział w Dniu Otwartym 

 aktywność na Facebook-u 

 inne 

 

10 pkt 

 

15 pkt 

5 – 20 pkt 

5 – 15 pkt 

5 – 10 pkt 

 

każdorazowo, 

 
ilość punktów przyznaje 

nauczyciel  w zależności 

od zaangażowania ucznia 
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Udział w projekcie edukacyjnym: 

- zaangażowanie w realizację projektu, 

 

- współpraca z członkami zespołu, 

 

- sumienne i terminowe wykonywanie zadań 

5 – 20 pkt 

 

po zrealizowaniu 

projektu, 
ilość punktów przyznaje 

nauczyciel/opiekun 

projektu w zależności od 
zaangażowania ucznia 

 

Pozyskanie ucznia do klasy pierwszej (dot. liceum) 20 pkt przyznawane raz w  I 

semestrze kolejnego 

roku szkolnego 

Do dyspozycji wychowawcy klasy  0 - 20 pkt  

 

wychowawca przyznaje 
punkty na podstawie 

obserwacji 
i przeprowadzonych rozmów z 

wychowankami. Przyznane 
punkty krótko uzasadnia (np. 

za pomoc koleżance/koledze w 
nauce, za przykładne 

zachowanie, itp.) 



 

2) Zachowania negatywne 

Kryteria oceniania Punkty 

 

Uwagi 

Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna 

(3 spóźnienia = 1 godzina nieusprawiedliwiona) 

 

- 1 pkt za każdą godzinę 

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i 

kolegów (np. niekulturalne zachowanie) 

 

- 10 pkt każdorazowo 

Oszukiwanie i okłamywanie 

 

 

- 20 pkt każdorazowo 

Korzystanie z telefonu komórkowego  podczas zajęć 

lekcyjnych 

 

- 10 pkt każdorazowo 

Palenie papierosów na terenie szkoły 

 

- 30 pkt każdorazowo 

Zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków, picie alkoholu, 

stosowanie innych środków odurzających 

 

- 110 pkt każdorazowo 

Niszczenie mienia szkolnego lub własności innych osób od - 20  

do – 60 

pkt 

każdorazowo 

Udział w bójkach 

 

- 60 pkt każdorazowo 

Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne 

 

- 20 pkt każdorazowo 

Fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi, przejawy 

agresji słownej, fizycznej lub psychicznej, wchodzenie w 

konflikt z prawem lub dopuszczanie się innych wykroczeń, 

które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne  

 

od – 30 

do -100 

pkt 

każdorazowo 

Nieodpowiednie zachowanie w czasie lekcji, przerwy lub 

wycieczek 

 

od – 10  

do – 30 

pkt 

każdorazowo 

Szykanowanie, pisanie nieprawdy w Internecie (np. na forach 

społecznościowych), umieszczanie w Internecie zdjęć bez 

wiedzy i zgody osób fotografowanych 

 

od -10 

do – 30 

pkt 

każdorazowo 

Fałszowanie podpisu rodziców, zwolnień, usprawiedliwień, 

ocen 

 

od -50  

do – 100 

pkt 

każdorazowo 

Zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu  

 

- 30  każdorazowo 

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy 

jako własnej, np. poprzez odtworzenie fragmentów z 

podręcznika lub źródła internetowego. 

 

- 30 pkt 

 

każdorazowo 

Niestosowny wygląd (np. brak higieny osobistej, negliż, brak 

stroju galowego podczas uroczystości szkolnych) 

od – 5 

do - 10 

każdorazowo 

 



  

 

Do dyspozycji wychowawcy  

0 - 20 pkt   

wychowawca przyznaje punkty 

na podstawie obserwacji 
i przeprowadzonych rozmów z 

wychowankami. Przyznane 
punkty krótko uzasadnia. 
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Projekt edukacyjny: 

- brak zaangażowania w realizację projektu,  

- zaniedbywanie i nieterminowe wykonywanie  

  zadań,  

- brak współpracy z członkami zespołu, 

- nie wywiązanie się z przyjętych zadań. 

od -10 

do – 40 

pkt 

po zrealizowaniu 

projektu, 
ilość punktów ujemnych 

przyznaje 
nauczyciel/opiekun 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 


