
OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW  

NA PODSTAWIE SKALI PUNKTOWEJ 
 

a) punkty dodatnie uczeń otrzymuje: 
• 5 – 20 pkt. za pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu pewnej partii 

materiału 
• 5 – 30 pkt. za efektywna pracę społeczną ( naprawa sprzętu, prace porządkowe i inne 

wykonywane po zajęciach edukacyjnych) 
• 1 – 20 pkt.za wykonanie elementów dekoracyjnych (gazetka, fotoreportaż i inne) 
• 1 – 15 pkt.za kwietnik, pomoce naukowe, kwiaty i inne 
• za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach – etap szkolny 

10 pkt. za udział 
15 pkt. za III miejsce 
25 pkt. za II miejsce 
50 pkt. za I miejsce 

• za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach – etap międzyszkolny 
          indywidualnie                                            zespołowo 

20 pkt. za udział                                           10 pkt. za udział 
40 pkt. za III miejsce                                    30 pkt. za III miejsce 
60 pkt. za II miejsce                                     40 pkt. za II miejsce 
80 pkt. za I miejsce                                      50 pkt. za I miejsce 

• za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach – etap powiatowy, wojewódzki, 
ogólnopolski 

          indywidualnie                                            zespołowo 
40 pkt. za udział                                          20 pkt. za udział 
80 pkt. za III miejsce                                   50 pkt. za III miejsce 
120 pkt. za II miejsce                                  70 pkt. za II miejsce 
200 pkt. za I miejsce                                   90 pkt. za I miejsce 

• 1 – 20 pkt. za dodatkowa i efektywną pracę na zajęciach pozalekcyjnych 
(systematyczne uczęszczanie i zaangażowanie) 

• 1 – 50 pkt. za efektywną pracę w samorządzie szkolnym 
• 1 – 30 pkt. za efektywną pracę w samorządzie klasowym 
• 1 – 30 pkt. za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły 
• 1 – 20 pkt. za aktywne uczestnictwo w życiu klasy 
• 1 – 50 pkt. praca społeczna na rzecz innych (wolontariat) 
• 1 – 70 pkt. do dyspozycji wychowawcy 
 

b) punkty ujemne uczeń otrzymuje: 
• 20 – 50 pkt. za ignorowanie nauczyciela oraz innych pracowników szkoły na jej 

terenie i poza terenem szkoły 
• 1 - 20 pkt. za spóźnianie się bez ważnej przyczyny 
• 20 – 50 pkt. za naganne zachowanie w czasie lekcji, niewykonywanie poleceń 

nauczyciela, aroganckie zachowanie (wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia) 
• 5 pkt. za nieusprawiedliwioną godzinę zajęć ( wpisuje wychowawca) 
• 1 - 100 pkt. za palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz zażywanie narkotyków 
• 30 – 100 pkt. za używanie wulgaryzmów, kłamstwo 



• 30 – 100 pkt. za wybryk chuligański (pobicie, niszczenie sprzętu, znęcanie się nad 
innymi osobami, szantaż, kradzież, handel narkotykami, naruszenie godności i 
nietykalności osobistej, znęcanie się nad zwierzętami, itp.) 

• 10 – 20 pkt. za lekceważenie nauki (nieprzygotowanie do zajęć, itp.) 
• 10 – 50 pkt. za niedotrzymywanie umów zawartych z nauczycielem 
• 5 – 50 pkt. za stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów 
• 10 – 50 pkt. za nieodpowiedzialne zachowanie podczas apeli, wycieczek i imprez 

szkolnych 
 
 
c) tabela pomocnicza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do innych ocen zachowania. 

ZACHOWANIE LICZBA pkt. 
wzorowe 400 pkt. i powyżej 
bardzo dobre 399 – 300 pkt. 
dobre 299 – 200 pkt. 
poprawne 199 – 100 pkt. 
nieodpowiednie 99 – 0 pkt. 
naganne poniżej 0 pkt. 


