
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W SKALI PUNKTOWEJ 
 

Uwagi: Kredyt zaufania, który uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza wynosi 100 punktów. 

Wzorowe  161 i powyżej 

Bardzo dobre  131 - 160 

Dobre   100 – 130 

Poprawne  80 – 99 

Nieodpowiednie  60 – 79 

Naganne  59 i poniżej 

Ocena roczna wynika ze średniej punktacji z obu półroczy 
 

Punkty dodatnie  

Maks. ilość 

punktów 

w półrocz. 

 

Punkty ujemne  

Maks. ilość 

punktów 

w półrocz. 

1.  Udział ucznia w konkursach: 

 szkolnych i międzyszkolnych 

 rejonowych 

 wojewódzkich 

 

5 – 10 

20 
30 

 1.  

Przeszkadzanie w lekcji 
5p. jednorazowo, 
jednak nie więcej 

niż 20 p. 

2.  Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

 szkolnych i międzyszkolnych 

 rejonowych 

 wojewódzkich 

5 – 10 

20 

30 

2.  

Niewykonanie poleceń nauczyciela 5p. każdorazowo 

3.  Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych: akademie, przegląd 

twórczości uczniowskiej, itp 
5 – 50 

3.  Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

10 – 20 jednora-

zowo 

4.  Praca na rzecz szkoły 5 – 30 4.  Wulgarne słownictwo  5p. każdorazowo 

5.  Praca na rzecz klasy, np. dyżury 
5 – 10 

5.  Bójka, ubliżanie koledze zaczepianie słowne lub fizyczne, 
agresywne zachowanie 

10 każdorazowo 

6.  Praca na rzecz środowiska 5 – 10 6.  Złe zachowanie na wycieczce 5 – 10 

7.  Praca na rzecz innych 5 – 25 7.  Palenie papierosów 10 każdorazowo 

8.  Systematyczne korzystanie z biblioteki szkolnej (terminowe od-

dawanie książek) 10 

8.  Nieestetyczny, niestosowny strój, nieodpowiednie obuwie 

zamienne lub jego brak (niezgodne z zasadami przyjętymi w 
szkole) 

1 – 10 

9.  Pełnienie funkcji w klasie i szkole 

5 – 20 

9.  Niszczenie sprzętu szkolnego, budynku (wypisywanie po 

ścianach), otoczenia, podręczników itp. Niszczenie rzeczy in-
nych osób 

10 – 30 + zwrot 

kosztów napra-
wy 

10.  Przestrzeganie postanowień regulaminu szkolnego 5 – 10 10.  Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu szkolnego 5- 10 

11.  100% frekwencja  20 p. w danym 

mies. 

11.  
Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy 30 każdorazowo 

12.  Do 10 godzin usprawiedliwionych 15 p. w danym 
mies. 

12.  
Spóźnienia na lekcje bez usprawiedliwienia**  

1p za każde 
spóźnienie 

13.  
Do 20 godzin usprawiedliwionych 

10 p. w danym 

mies. 

13.  
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (ucieczki, wagary) 

2p. za każdą nie-

uspr. godzinę 

14.  Przejawianie inicjatywy – kreatywność (inicjowanie wystaw, spo-
tkań towarzyskich itp.) 

5 – 20 
14.  

Opuszczanie szkoły w czasie lekcji i przerw bez zezwolenia 5– 10 

15.  Skuteczna pomoc w nauce np. poprawa sprawdzianu 10 p. każdora-

zowo 

15.  
Spożywanie alkoholu 

25 (jednorazo-

wo) 

16.  Działalność w samorządzie szkolnym 
50 

16.  
Fałszowanie podpisów rodziców i nauczycieli 

30 p. każdora-

zowo 

17.  Poczet sztandarowy 20p. każdora-

zowo 

17.  Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego 

(szkolnego) 
5p. każdorazowo 

18.  Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (kółka zaintere-

sowań i inne) 

30p. w seme-

strze  

18.  
Do dyspozycji wychowawcy 5 – 50 

19.  Punktualność (jeżeli brak spóźnień w danym miesiącu) 5p. raz w mie-

siącu  

19.  
Każde użycie telefonu na lekcji (bez zgody i wiedzy nauczy-

ciela) 

5p. jednorazowo, 

jednak nie więcej 
niż 50 p. 20.  Promocja szkoły (dni otwarte, wyjazdy promocyjne) 5 – 25 

21.  Do dyspozycji wychowawcy 5 – 50  * Nagana wychowawcy (NW): -30 punktów (frekwencja), -50 punktów za nie-

odpowiednie zachowanie 

Nagana dyrektora (ND): -100 punktów (w każdej sytuacji) 
22.  Inne pozytywne zachowania, nieujęte w niniejszym regulaminie 

5 – 25  

 
 
Uczniowie branżowej szkoły I st. uczestniczący w turnusach w ramach kształcenia zawodowego poza szkołą otrzymują zaświadczenia za-

wierające m.in. ocenę zachowania, którą wychowawca uwzględnia dopisując punkty + lub -. I tak: za ocenę zachowania „dobre” i „poprawne” 
uczeń nie otrzymuje punktów; za ocenę „wzorowe” +30p, za „bardzo dobre” +20p, za „nieodpowiednie” -20p, za „naganne” -30p.  
 
 
 
 
Wzór zapisu punktacji w e-dzienniku: wyszukujemy w zakładce UWAGI odpowiednią kategorię z kryteriów oraz wpisujemy ilość punktów  

(z ewentualnym komentarzem) 
** Spóźnienie uznajemy, gdy uczeń dotrze na pierwszą w danym dniu lekcję do piętnastu minut od jej rozpoczęcia, a na kolejne lekcje jego 

spóźnienie nie przekroczy 5 minut.  


