
 

SYSTEM OCENIANIA Z ZACHOWANIA 

W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

W DZIERŻĄŻNIE 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.                

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm. ocenę śródroczną i roczną zachowania ucznia 

ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

Podstawą wystawianej oceny jest: 
- stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, 

- jego aktywność społeczna, 

- kultura osobista, 

Uwagi wpisywane przez innych nauczycieli i pracowników szkoły stanowią pomoc               

dla wychowawcy przy ocenianiu zachowania ucznia. 

 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych  

 -przestrzeganie przepisów szkolnych i prawnych zawartych w Statucie Szkoły, 

    WSO, regulaminów pracowni; 

-  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

 - systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, apele szkolne                              

i zajęcia niedydaktyczne (wyjścia, wycieczki); 

- wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, podejmowanie                                             

i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska; 

- obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakazu wykorzystywania                                                   

i używania telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych środków 

łączności i urządzeń multimedialnych poza wyznaczonymi miejscami. 

 

2. Aktywność społeczna  

- praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

- działalność o charakterze charytatywnym; 

-  włączanie się w akcje szkolne; 

-czynny udział w imprezach, uroczystościach szkolnych; 

- reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych;                                                                

- w ramach współpracy koleżeńskiej pożyczanie zeszytów, przyborów; 

- służenie pomocą w nauce i przy wykonywaniu powierzonych prac; 

 

 

 

 

 



3. Kultura osobista   

- przestrzeganie zasad grzecznościowych w różnych sytuacjach życiowych w szkole i poza 

szkołą; 

- odnoszenie się z szacunkiem i w sposób kulturalny do nauczycieli, 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

- dbanie o kulturę języka i nieużywanie wulgaryzmów; 

-kulturalne zachowanie podczas przejazdów środkami lokomocji i w placówkach kulturalno- 

oświatowych;                                                                                                                                                                    

- poszanowanie zdrowia własnego i cudzego, nieuleganie nałogom;                                                          

- przestrzeganie zasad higieny osobistej i zasad zdrowotnych; 

- dbałość o schludny i estetyczny wygląd oraz stosowny strój;                                                                     

- poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i cudzej własności; 

- dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 

TRYB OCENIANIA PUNKTOWEGO: 
1. Na początku roku szkolnego lub okresu uczeń otrzymuje 100 pkt.  

Od jego zaangażowania i zachowania zależy czy liczba punktów ulegnie zwiększeniu  

czy zmniejszeniu, co będzie miało wpływ na końcową ocenę. Dzięki temu systemowi  

oceniania uczeń na bieżąco może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem.  

2. W dzienniku lekcyjnym znajduje się zakładka uwagi, do której nauczyciele oraz inni 

pracownicy szkoły na bieżąco wpisują swoje spostrzeżenia o pozytywnym lub negatywnym 

zachowaniu ucznia, proponując w nawiasie ilość punktów.  

3. Oceny końcowe z zachowania omawiane są na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego.  

4. Skala ocen jest sześciostopniowa obejmująca następującą punktację:  

 

wzorowa -221 i więcej pkt.  

bardzo dobra -171-220  

dobra -141-170  

poprawna -81-140  

nieodpowiednia -61-80  

naganna -60 i mniej  

 

5. Uczeń mający w ciągu okresu 10 pkt. ujemnych nie może mieć oceny wzorowej.  

Uczeń mający 20 pkt. ujemnych nie może mieć oceny bardzo dobrej.  

Uczeń mający 30 pkt. ujemnych nie może mieć oceny dobrej.  

Uczeń mający 40 pkt. ujemnych nie może mieć oceny poprawnej.  

6. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest do przedstawienia uczniom trybu 

wystawiania oceny ze sprawowania oraz jej kryteriów i punktacji oraz do informowania na 

bieżąco o aktualnej ocenie ucznia.  

7. Na ocenę roczną wpływa ocena z I i II semestru. 

8. Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych.  

9. Na ocenę z zachowania nie mają wpływu wyniki w nauce, a jedynie stosunek do obowiązku 

szkolnego.  

10. Rażące naruszenie regulaminów szkolnych (np. spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, 

dopalaczy itp., niszczenie mienia, zachowania agresywne) skutkuje oceną nieodpowiednią.  

 

 

 

 



Punkty, które może otrzymać uczeń:  

1. Udział w konkursach wiedzowych:  

-etap szkolny 3pkt.  

-etap rejonowy (gmina , powiat) 10pkt.  

-etap wojewódzki 15pkt.  

-etap ogólnopolski 20pkt.  

-za miejsca 1-4 odpowiednio 15-12-10-8 pkt.  

2. Udział w konkursach artystycznych i sportowych:  

-etap szkolny 3pkt.  

-etap rejonowy 5pkt.  

-etap wojewódzki 10pkt.            

-za miejsca 1-5 odpowiednio 5-1pkt.  

3. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (na koniec semestru) 1-10pkt.  

4. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach na rzecz szkoły i środowiska: (wpisy bez 

punktów)  
5. Prace wykonane z własnej inicjatywy:  

-na rzecz klasy 1-8pkt.  

-na rzecz szkoły (w tym dyżury szkolne) 1-10pkt.  

-na rzecz środowiska 1-12pkt.  

(w tym przygotowanie stroju na inscenizacje)  

6. Imprezy i uroczystości szkolne oraz reprezentowanie szkoły poza jej siedzibą:  

- szkoła 3-10pkt.  

- pozaszkolne – pierwszy występ 6 -10 pkt.  

kolejny występ (ten sam repertuar) 3-5 pkt.  

9. Regularna pomoc kolegom w nauce 5-10pkt.  

10. Wzorowa frekwencja 10pkt.  

11. Do dyspozycji nauczyciela jednorazowo na koniec półrocza za sumienność ,obowiązkowość i 

kulturę osobistą 1-10pkt.  

 

Uczeń traci punkty w następujących przypadkach:  
1. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji 1-3pkt.  

2. Okłamuje nauczyciela 1-10pkt.  

3. Nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 1-5pkt.  

4. Arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły 5-10pkt.  

5. Nieodpowiednio zachowuje się na przerwach 1-5pkt.  

6. Zachowuje się niewłaściwie stwarzając zagrożenie zdrowia lub życia kolegów 5-15pkt.  

7. Niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły 5-10pkt.  

8. Ubliża kolegom 1-5pkt.  

9. Brak zmiennego obuwia 2pkt.  

10. Brak stroju galowego na uroczystości szkolnej 2pkt.  

11. Nieestetyczny lub nieodpowiedni wygląd (strój) 1-5pkt.  

12. Używa wulgarnego słownictwa 2-10pkt.  

13. Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia:  

- pojedyncze godziny 3pkt.  

-cały dzień 5pkt.  

-spóźnienia 2pkt.  

14. Nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków 3-5pkt.  

15. Dopuszcza się kradzieży 8-15pkt.  

16. Wyłudza pieniądze 8-15pkt.  

17. Pali papierosy lub e-papierosy, zażywa tabakę, pije napoje energetyzujące 5 – 20 pkt.  

18. Opuszcza teren szkoły bez zezwolenia 8pkt.  

19. Nie słucha strażnika na przejściu przez jezdnię 5pkt.  



20. Niekulturalnie zachowuje się poza szkołą w tym: dokonuje obraźliwych i wulgarnych wpisów 

w sieci oraz umieszcza bez zgody zainteresowanych zdjęcia na portalach społecznościowych      

3-20pkt.  
21. Zaśmieca szkołę i otoczenie 2-5pkt.  

22. Korzysta z telefonu komórkowego poza sekretariatem szkoły 1-5pkt.  

 

Ostatnia aktualizacja 30.08.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


