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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Punktowy system oceniania 

 
 
W naszej  szkole funkcjonuje punktowy system oceny zachowania. Śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące cechy i postawy uczniów:  
 
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
- dbałość o honor i tradycje szkoły, 
- dbałość o piękno mowy ojczystej, 
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
- okazywanie szacunku innym osobom, 
- zaangażowanie i inicjatywa. 
 
 
Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie karty obserwacji i 
punktacji ucznia.  
 
 
Zgodnie z zasadą wspierania pozytywnych zachowań, każdy uczeń rozpoczyna semestr z 
ilością + 200 punktów. Ocena śródroczna z zachowania, opiera się na następujących 
kryteriach: 
 
281- 320 wzorowa 
241 – 280 bardzo dobra 
201 – 240 dobra 
161 – 200 poprawna 
121 – 160 nieodpowiednia  
    0 -  120 naganna      

 

 

 

 

 

 



Kategoria punktowa w librusie Zakres punktów 

Agresja fizyczna  -5 do -20 

Arogancja wobec innych -5 do -15 

Brak dyscypliny na zajęciach szkolnych -5 

Brak dzienniczka -2 

Brak stroju galowego -5 do -15 

Brak mundurka -5 

Nieregulaminowy strój szkolny, makijaż, biżuteria, dodatki -5 do -15 

Nieregulaminowa fryzura -5 

Jedzenie i picie na lekcji -2 

Kłamanie -20 

Kradzież -20 

Nieusprawiedliwiona nieobecność (każda godzina -1) -1 do -10 

Niewypełnianie poleceń nauczyciela -5 

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań -5 

Niewywiązywanie się z zadeklarowanych zadań -5 

Niszczenie mienia innych -5 do -20 

Niszczenie mienia wspólnego szkoły -5 do -20 

Oszustwo -20 

Odrabianie na lekcjach zadań domowych z innych 

przedmiotów lub przygotowywanie się do innych lekcji 

-10 

Prześladowanie innej osoby -10 do -20 

Samowolne opuszczenie terenu szkoły -20 

Spóźnienie na zajęcia czwarte i każde kolejne -1 

Sprzęt elektroniczny używany na terenie szkoły -5 



Wulgarny język -5 

Wyzywający strój lub zachowanie -5 

Zagrożenie życia i zdrowia -20 

Brak spóźnień 1/semestr 5 

Frekwencja 100% 1/semestr 20 

Pomoc innym 5 do 10 

Regularne poświadczone uczestnictwo w jednym klubie 

pozaszkolnym 

15 

Praca na rzecz klasy - samorząd 5 do 20 

Praca na rzecz szkoły 5 do 20 

Praca w samorządzie szkolnym 5 do 20 

Premia Dyrektorów 10 do 30 

Premia nauczyciela 1/semestr 5 do 10 

Premia wychowawcy 1 do 40 

Projekt edukacyjny 1 do 40 

Reprezentowanie szkoły w konkursach zewnętrznych 5 do 10 

Udział w konkursach wewnątrzszkolnych 3 do 7 

Systematyczne poprawne zachowanie max.5 0 do 5 

Uczestnictwo w kołach szkolnych 7 do 15 

 

Ilość punktów będących podstawą do wystawienia oceny rocznej z zachowania stanowi suma 

punktacji za pierwszy i drugi okres podzielona przez dwa. 


