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Zasady oceniania zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest na podstawie punktowego systemu 

oceniania zachowania.   

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg następującej skali:    

1) wzorowe;    

2) bardzo dobre;    

3) dobre;   

4) poprawne;   

5) nieodpowiednie; 6) naganne.    

3. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z 

zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i 

zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym 

samym wyższej oceny z zachowania.   

4. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen z zachowania:   

1) 300 i powyżej – ocena wzorowa – dopuszcza się 50 punktów ujemnych;   

2) 299 –220 – ocena bardzo dobra – dopuszcza się 88 punktów ujemnych;   

3) 219 –140 – ocena dobra – dopuszcza się 132 punkty ujemne;   

4) 139 –60 – ocena poprawna – dopuszcza się 170 punktów ujemnych;   

5) 59 –(-20) – ocena nieodpowiednia – dopuszcza się 310 punktów ujemnych; 6) -21 i poniżej – 

ocena naganna - oraz poniżej 310 punktów ujemnych.   

5. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż 

poprawna, bez względu na ilość zebranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru.   

6. Uczeń, który otrzyma upomnienie wychowawcy oddziału klasowego, nie może otrzymać oceny z 

zachowania wyższej niż dobra, bez względu na ilość zebranych punktów dodatnich w ciągu jednego 

semestru.   

7. System przyznawania punktów z zachowania określony jest w załączniku nr 3 do statutu.   

8. Uczeń nie może być karany/nagradzany za to samo działanie na jednej lekcji, chyba że jest to 

działanie świadome i celowe skutkujące dezorganizacją lekcji.   

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest średnią ocen śródrocznych z zachowania ustalana 

według zasad zawartych w załączniku nr 3 do statutu.   
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10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.    

  

System przyznawania punktów z zachowania w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu 

 PUNKTY DODATNIE 

1. STOSUNEK 

UCZNIA DO 

WYKONYWANIA 

OBOWIĄZKÓW 

SZKOLNYCH 

Sk

ró

t 

KRYTERIA OCENIANIA 

PKT 
Kiedy 

wpisywać 
Kto wpisuje 

1a 1a - 100%-99% frekwencji  +50 

Raz na koniec 

semestru 

 

Wychowawca 

1b 1b - 98-93% frekwencji +40 

1c 1c –92-87% frekwencji +30 

1d 1d- 86-81% frekwencji +20 

1e 1e-80-75% frekwencji +10 

1f 

1f- Sumienne wypełnianie obowiązków 

dyżurnego – ścieranie tablicy, zamykanie 

okien, zakładanie krzeseł. 

 

 

+1 każdorazowo nauczyciel 

 PUNKTY UJEMNE 

1g 1g - Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna -3 

Raz w 

miesiącu (do 

10 każdego 

miesiąca) 

Wychowawca 

1h 

1h - Spóźnienie na lekcję (dopuszcza się 5 

spóźnień na pierwsze lekcje w ciągu 

semestru) 

-1  
Raz na koniec 

semestru 
Nauczyciel 

1i 1i - Niesłowność ucznia -5 Każdorazowo Nauczyciel 

1j 
1j - Inne uwagi negatywne otrzymane od 

nauczycieli wpisane do dziennika 
-2 Każdorazowo Wychowawca 

2. UDZIAŁ UCZNIA 

W 

KONKURSACH 

 

 PUNKTY DODATNIE 

 Udział ucznia w konkursach na szczeblu: *   

2a 2a – Udział w konkursie szkolnym +10 Każdorazowo Opiekun 
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2b 
2b - Zajęcie I-III miejsca w konkursie 

szkolnym 
+15 

konkursu 

2c 
2c - Udział w konkursie rejonowym, 

gminnym 
+20 

2d 2d - Udział w konkursie wojewódzkim +30 

2e 2e -  Finalista konkursu +70 

2f 2f - Laureat konkursu +100 

*jeżeli uczeń bierze udział w etapie rejonowym nie przyznajemy mu punktów za etap 

szkolny, jeżeli bierze udział w etapie wojewódzkim, nie przyznajemy punktów za etap 

rejonowy, jeżeli zostaje laureatem nie przyznajemy punktów za udział w etapie 

wojewódzkim, jeżeli w jakimkolwiek innym konkursie zajmuje miejsce od I do III nie 

przyznajemy punktów za udział w tym konkursie 

 Zawody sportowe *  

Każdorazowo 

Nauczyciel-

opiekun 

2g 
2g - Zawody sportowe - rozgrywki 

międzyklasowe 
+10 

2h 2h - Zawody sportowe - etap powiatowy +15 

2i 2i - Zawody sportowe - etap rejonowy +20 

2j 2j - Zawody sportowe - etap wojewódzki +25 

2k 
2k - Zajęcie miejsca I w zawodach 

sportowych na  etapie wojewódzkim 
+20 

dodatkowo 2l 
2l - Zajęcie miejsca II w zawodach 

sportowych na  etapie wojewódzkim 
+15 

2

m 

2m - Zajęcie miejsca III w zawodach 

sportowych na  etapie wojewódzkim 
+10 

 *Punktuje się najwyższe osiągnięcie w danych zawodach lub rozgrywkach 

3. DBAŁOŚĆ O 

PIĘKNO JĘZYKA 

OJCZYSTEGO 

 PUNKTY UJEMNE 

3a 3a - Wulgarne słownictwo, agresja słowna -5 Każdorazowo Nauczyciel 

  PUNKTY DODATNIE 

 

4. 

ZAANGAŻOWANIE 

UCZNIA W 

AKTYWNĄ 

PRACĘ NA 

4a 
4a - Aktywna praca w samorządzie 

szkolnym, radiowęzeł 
+30 

Raz pod koniec 

semestru 

Opiekun 

samorządu 

4b 
4b - Aktywna praca w samorządzie 

klasowym, liga klas 
+20 

Raz na koniec 

semestru 
Wychowawca 

4c 4c - Praca na rzecz szkoły i klasy w czasie +10 Każdorazowo Wychowawca
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RZECZ SZKOŁY 

I KLASY 
zajęć lekcyjnych (np. dekoracja klasy, 

kserowanie materiałów dla klasy) 

, nauczyciel 

4d 
4d - Praca na rzecz szkoły i klasy poza 

zajęciami lekcyjnymi 
+30 Każdorazowo  

Wychowawca

, nauczyciel 

4e 4e - Oddanie krwi +30 Każdorazowo Pedagog 

 

4f 

4f - Wolontariat +1 

do 

+30 

Raz na koniec 

semestru 

Opiekun 

wolontariatu 

 

4g 

4g - Zbieranie surowców wtórnych (baterie, 

puszki, plastikowe zakrętki, itp.) i pomocy 

dydaktycznych 

+1 

do 

+10 

pkt  

Raz na koniec 

semestru 

Koordynator 

akcji 

ekologicznej, 

opiekun 

wolontariatu 

 

4h 

4h - Pomoc koleżeńska pod okiem 

nauczyciela (np. w trudnościach w nauce 

spowodowanych stanem zdrowia, itp.) - np. 

w trakcie konsultacji 

+10 Każdorazowo 
Wychowawca 

- Nauczyciel 

 
4i 

4i - Promocja szkoły, targi w czasie zajęć 

lekcyjnych 
+20 Każdorazowo 

Nauczyciel-

opiekun 

 
4j 

4j - Promocja szkoły, targi poza zajęciami 

lekcyjnymi 
+40 Każdorazowo  

Nauczyciel-

opiekun 

 
4k 

4k - Zaangażowanie w organizowanie 

imprez szkolnych 
+20 Każdorazowo 

Nauczyciel – 

opiekun 

 

4l 

4l - Aktywny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych (za każde kółko) +30 

Za każde kółko 

- raz na koniec   

semestru 

Nauczyciel-

opiekun 

  PUNKTY DODATNIE 

5. OKAZYWANIE 

SZACUNKU 

INNYM 

UCZNIOM, 

NAUCZYCIELOM 

 I WSZYSTKIM 

PRACOWNIKOM 

SZKOŁY 

5a 

5a - Wysoka kultura osobista w kontaktach 

z nauczycielami, pracownikami szkoły, 

uczniami przejawiająca się m.in.: 

odpowiednim strojem podczas całego roku 

szkolnego i uroczystości szkolnych i brak 

punktów ujemnych z zachowania. 

+20

  

 

Raz na koniec 

semestru 
Wychowawca 

 PUNKTY UJEMNE 

5b 

5b - Oszukiwanie i okłamywanie 

nauczyciela, w tym fałszowanie podpisów 

rodziców, zwolnień, pisanie 

usprawiedliwień z konta rodzica w Librusie 

-10 Każdorazowo Nauczyciel 
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bez jego wiedzy. 

5c 

5c - Umieszczanie w Internecie zdjęć bez 

wiedzy i zgody osób fotografowanych (osób 

umieszczonych na zdjęciu). Szykanowanie, 

obgadywanie czy pisanie nieprawdy w 

Internecie (np. na forach internetowych i 

społecznościowych). 

-15 Każdorazowo 
Wychowawca

/ Dyrektor 

5d 

5d - Brak kultury osobistej w kontaktach z 

pracownikami szkoły oraz z innymi 

uczniami np. zuchwałe i bezczelne 

odnoszenie się do tychże osób. 

-10 Każdorazowo Nauczyciel 

5e 

5e - Lekceważenie poleceń nauczycieli i 

pracowników szkoły, np. nieścieranie 

tablicy, niepodniesienie papierka, 

niezamknięcie okien itp. 

-5 Każdorazowo Nauczyciel 

5f 

5f - Brak odpowiedniego stroju podczas 

uroczystości szkolnych, nieodpowiedni 

strój, niezgodny ze Statutem Szkoły 

podczas całego roku szkolnego w tym za 

noszenie strojów z wulgaryzmami i 

obraźliwymi określeniami w językach 

obcych, często promującymi narkotyki, 

manifestacje satanizmu, antysemityzmu i 

nacjonalizmu. 

-5 Każdorazowo Wychowawca 

5g 

5g - Używanie podczas lekcji telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego bez zgody i wiedzy 

nauczyciela 

-5 Każdorazowo Nauczyciel 

5h 

5h - Przeszkadzanie nauczycielowi w 

prowadzeniu zajęć lekcyjnych, zakłócanie 

jej toku 

-5 Każdorazowo Nauczyciel 

5i 
5i - Jedzenie i picie na lekcji bez zgody 

nauczyciela  
-5 Każdorazowo Nauczyciel 

  PUNKTY UJEMNE 

6. SZANOWANIE 

MIENIA SZKOŁY 

 

6a 

6a - Niszczenie mienia szkolnego lub/i 

innego, np. pisanie po ławkach, ścianach, 

niszczenie własności innych uczniów, 

obrywanie żaluzji. 

-20 

Każdorazowo 

+ 

zwrot kosztów 

naprawy 

Nauczyciel, 

Dyrektor, 

Wychowawca 
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6b 

6b - Palenie papierosów i e-papierosów (w 

budynku lub przed wejściem głównym 

szkoły). 

-10 Każdorazowo Nauczyciel 

6c 
6c - Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, 

klasy) i nieposprzątanie. 
-5 Każdorazowo Nauczyciel 

  PUNKTY UJEMNE 

7. DBANIE O 

BEZPIECZEŃSTWO 

SWOJE  

I 

INNYCH 

7a 
7a - Wnoszenie kurtek na lekcję 

(niepozostawianie ich w szafce). 
-2 Każdorazowo Nauczyciel 

7b 
7b - Nienoszenie identyfikatora w 

widocznym miejscu. 
-1 Każdorazowo Nauczyciel 

7c 

7c - Nagana Dyrektora za łamanie Statutu z 

wyłączeniem nagan wynikających z godzin 

nieusprawiedliwionych. 

-50 Każdorazowo Dyrektor 

Wychowawca 

7d 7d - Upomnienie Dyrektora -30 Każdorazowo 

 7e 7e - Upomnienie Wychowawcy -20 Każdorazowo Wychowawca 

 

 


