
Kryteria punktowego systemu oceniania zachowania  
– wyciąg z §91 Statutu AZSO. 

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym rozumiane przez: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z prawem i dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor, tradycje i mienie szkoły, 

d) dbałość o piękno i czystość mowy ojczystej, 

e) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób, 

f) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 

g) okazywanie życzliwości i szacunku innym osobom, 

h) uczestnictwo ucznia Gimnazjum w projekcie edukacyjnym,  

i) dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny,  

j) prezentowanie właściwej postawy obywatelskiej. 

k) respektowanie zasad współżycia społecznego, tolerancji i ogólnie przyjętych norm etycznych i prawnych. 

2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny 

z zachowania. 

3. Punkty klas III Liceum rozliczane są rocznie, a pozostałych oddziałów klasowych rozliczane są semestralnie. Kryteria punktowego systemu oceniania zachowania przedstawione zostały w ustępie 12 niniejszego paragrafu. 

4. Uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawne w przypadku gdy został ukarany karą zasadniczą (§ 77, ust. 1, pkt. 2,3,4) w semestrze I lub II. Z wyjątkiem ucznia, który co najmniej dwukrotnie lub więcej dopuścił się 

przewinienia karanego 40 punktami ujemnymi, co skutkuje uzyskaniem oceny nieodpowiednie lub naganne. 

5. W przypadku zgłoszenia w przeciągu 7. dni od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Decyzja komisji przekazana zostaje stronie w ciągu 5. dni roboczych od 

zgłoszenia zastrzeżeń. Tryb postępowania odwoławczego regulują odrębne przepisy. 

6. Klasyfikacyjną oceną wyjściową zachowania jest ocena poprawne (0 do 89 punktów). 

7. Ocenami podwyższonymi zachowania są oceny: dobre (90 do 149 punktów), bardzo dobre (150 do 190 punktów) i wzorowe (191  i więcej punktów).  

8. Ocenami obniżonymi zachowania są oceny nieodpowiednie (-1 do -20 punktów) i naganne (poniżej -20 punktów). 

9. Uczeń, który otrzymał pisemną naganę dyrektora szkoły niezależnie od uzyskanych punktów otrzymuje ocenę naganne. 

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, 

11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły 

nie kończy szkoły. 

12. Punkty za zachowanie przyznawane są według kryteriów zawartych w poniższej tabelce1. 
  

                                                             
1  Tabelka na kolejnej stronie. "Wrong, do it again!" "If you don't eat yer meat, you can't have any pudding How can you have any pudding if you don't eat yer meat?" "You! Yes, you behind the bike 
sheds, stand still laddy!  

http://3.bp.blogspot.com/-owOW2A3EeRc/VaR20mzwEhI/AAAAAAAABZI/Lb986XwBKN8/s1600/tumblr_n1fcth6YsW1s5emgio1_500.gif
https://youtu.be/HrxX9TBj2zY
https://youtu.be/HrxX9TBj2zY


Punkty dodatnie:  Punkty ujemne: 
 Kryteria Osoba wpisująca 

punkty 
Ilość 

punktów Częstotliwość  Kryteria Osoba wpisująca 
punkty 

Ilość 
punktów Częstotliwość 

1.  Poniżej 5 spóźnień  Wychowawca 5 do 25 1/semestr 1.  Spóźnienie nieusprawiedliwione (1 spóźnienie) Wychowawca -5 1/miesiąc 
2.  Strój szkolny – poniżej 5 uwag (jak w wypadku 

spóźnień). Wychowawca 5 do 25 1/semestr 2.  Nieobecność nieusprawiedliwiona (1 godzina) Wychowawca -15 1/semestr 

3.  Systematyczne uczestniczenie w zajęciach kół 
zainteresowań Nauczyciel 10 1/semestr 3.  Złamanie regulaminu stroju szkolnego lub brak obuwia 

zmiennego Nauczyciel -5 Każdorazowo 

4.  Brak godzin nieusprawiedliwionych Wychowawca 20 1/semestr 4.  Uwagi negatywne, które nie dotyczą w/w kryteriów 
i opisują inne naganne zachowania Nauczyciel -15 Każdorazowo 

5.  Frekwencja w szkole 95% -- 99% Wychowawca 20 1/semestr 5.  Wulgarne słownictwo Nauczyciel -20 Każdorazowo 
6.  Frekwencja w szkole 100% Wychowawca 25 1/semestr 6.  Zaśmiecanie otoczenia Nauczyciel -20 Każdorazowo 
7.  Aktywne działanie na rzecz klasy Wychowawca 30 1/semestr 7.  Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji (rozmowa, 

korzystanie z telefonu itp.) Nauczyciel -20 Każdorazowo 

8.  Aktywne działanie w Samorządzie Klasowym Wychowawca 30 1/semestr 8.  Łamanie regulaminu wyjazdów szkolnych (z wyjątkiem 
zachowań ujętych w punkcie 14.) Nauczyciel -20 Każdorazowo 

9.  Punkty do dyspozycji wychowawcy Wychowawca 30 1/semestr 9.  Lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 
arogancka postawa wobec kolegów Nauczyciel -30 Każdorazowo 

10.  Aktywne działanie w Radzie Młodzieżowej Wychowawca 40 1/semestr 10.  Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw 
międzylekcyjnych Nauczyciel -30 Każdorazowo 

11.  Poczet sztandarowy Wychowawca 40 1/semestr 11.  Przemoc fizyczna, słowna wobec uczniów i pracowników 
szkoły w tym przemoc w Internecie, formy dyskryminacji Wychowawca -40 Każdorazowo 

12.  Nienaganne zachowanie, wysoka kultura 
osobista Wychowawca 40 1/semestr 12.  Celowe niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych 

osób Nauczyciel -40 Każdorazowo 

13.  Reprezentowanie szkoły na konkursie lub 
zawodach sportowych na szczeblu miejskim Wychowawca 10 Każdorazowo 

13.  Korzystanie z niedozwolonych pomocy i udzielanie 
pomocy w czasie pisania kartkówek, sprawdzianów, 
egzaminów i konkursów 

Nauczyciel -40 Każdorazowo 

14.  
Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych Wychowawca 10 Każdorazowo 

14.  Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie e-
papierosów i zażywanie substancji psychoaktywnych 
(jeżeli nie z polecenia lekarza) w szkole, 
a w szczególności na imprezach szkolnych 

Nauczyciel -40 Każdorazowo 

15.  Uwagi pozytywne, które nie dotyczą w/w 
kryteriów i opisują inne formy aktywności Nauczyciel 15 Każdorazowo 15.  Popełnienie czynu niezgodnego z prawem Wychowawca -40 Każdorazowo 

16.  Reprezentowanie szkoły na konkursie lub 
zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim 

Wychowawca 20 Każdorazowo 
16.  

Działania poważnie godzące w honor i tradycję szkoły Wychowawca -40 Każdorazowo 

17.  Wspieranie promocji szkoły (Dzień otwarty, targi 
edukacyjne itp.) Wychowawca 20 Każdorazowo 17.  Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu i życiu 

swojemu i innych Wychowawca -40 Każdorazowo 

18.  Reprezentowanie szkoły w konkursie lub 
zawodach sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim i międzynarodowym 

Wychowawca 30 Każdorazowo 
 
 
 
 
 

Ilość 
punktów 

191 i więcej 150 do 190 90 do 149 0 do 89 -1 do -20 poniżej -20 

Ocena z 
zachowania 

Wzorowe Bardzo 
dobre 

Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne 

 
 

19.  Praca na rzecz środowiska lokalnego – wolontariat 
19.1.  Wolontariat jednorazowy organizowany 

w szkole 
Nauczyciel 

koordynujący 5 Każdorazowo 

19.2.  Organizowanie działalności wolontariackiej 
(akcje charytatywne) 

Nauczyciel 
koordynujący 20 Każdorazowo 

19.3.  Wolontariat jednorazowy we współpracy 
z organizacjami pozaszkolnymi (zaświadczenie) 

Nauczyciel 
koordynujący 10 do 25 Każdorazowo 

19.4.  Wolontariat stały (zaświadczenie) Wychowawca 100 1/semestr  

 

 


