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Wewnątrzszkolne Zasady  Oceny Zachowania 

w Zespole Szkół Nr 2 
wrzesień  2019/2020 

 

 

1. W szkole funkcjonuje punktowy system oceny zachowania.  

 

2. Ocenę semestralną (roczną) wystawia się według następującej skali: 

– naganne 

– nieodpowiednie 

– poprawne 

– dobre 

– bardzo dobre 

– wzorowe 

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

- postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności 

- dbałość o honor i tradycje szkoły 

- dbałość o piękno mowy ojczystej 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych osób 

- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

- okazywanie szacunku innym osobom 

- przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności 

 

 

4. Uczeń może uzyskać punkty za: 

 
Zachowanie Liczba punktów Uwagi 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

- Uczeń nie opuścił ani jednej godziny bez 

usprawiedliwienia na semestr 

50 na semestr 

- Uczeń nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej w 

miesiącu 

30 na miesiąc 

- Uczeń nie spóźnił się na żadną godzinę lekcyjną z 

danego przedmiotu 

10 za każdy przedmiot 

osobno, na semestr 

- Uczeń wykazuje ponadprzeciętną pozytywną 

aktywność na zajęciach  

30  za każdy przedmiot 

osobno, na semestr 

Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,  

dbałość o honor i tradycje szkoły 

- Systematycznie uczestniczy w szkolnych kołach 

zainteresowań 

do 40 na semestr / przedmiot 

- Udział w szkolnych imprezach okolicznościowych 

(np. akademiach, apelach, Dniu Samorządności itp.)  

10 do 50 za każdą imprezę/ w 

zależności od wkładu 

pracy i zaangażowania 

ucznia 

- Reprezentowanie szkoły w imprezach 30 do 100 za każdą imprezę w 

dzień wolny od zajęć 
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okolicznościowych poza jej terenem w dniu wolnym 

od zajęć dydaktycznych 

 edukacyjno-

wychowawczych 

- Reprezentowanie szkoły w imprezach 

okolicznościowych poza jej terenem w czasie zajęć 

dydaktycznych 

10 do 50 

 

za każdą imprezę 

- Organizacja imprezy kulturalnej, akcji charytatywnej, 

lub innej działalności społecznej  

20 do 50 za każdą imprezę 

- Udział w akcji charytatywnej 10 do 30 za każdą akcję 

- Honorowe krwiodawstwo 30 każdorazowo  

- Udział w pracach remontowych lub porządkowych na 

terenie szkoły (np. posprzątanie pracowni, 

pomalowanie ławek, wykonanie gazetki ściennej) 

10 do 50 za każdą pracę 

odbywającą się poza 

zajęciami szkolnymi  

- Aktywna praca w samorządzie klasowym lub 

szkolnym 

do 30 za 

samorząd 

klasowy  

 do 50 za 

samorząd 

szkolny 

na semestr 

- Udokumentowana działalność w organizacjach 

młodzieżowych, również pozaszkolnych 

30 na semestr  

- Wykonanie pomocy szkolnej lub inną formę 

wzbogacenia bazy szkoły  

10 do 50 za każdą pomoc 

wykonaną poza 

zajęciami szkolnymi 

- Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym, 

tematycznym lub zawodach sportowych 

organizowanych na terenie szkoły  

30 za udział  / 

50 za zajęcie 

miejsca na 

podium 

za każdą imprezę 

- Udział w dowolnym konkursie przedmiotowym, 

tematycznym lub zawodach sportowych dla młodzieży 

organizowanych poza szkołą  

40 za udział  / 

70 za zajęcie 

miejsca na 

podium 

za każdą imprezę 

- Zdobycie nagrody szczebla wojewódzkiego lub 

ogólnopolskiego w konkursie przedmiotowym,  

tematycznym lub zawodach sportowych 

 100 za każde 

udokumentowane 

osiągnięcie 

- Swoją postawą daje dobry przykład i jest wzorem do 

naśladowania dla rówieśników. 

do 50 na semestr 

- Działalność na rzecz promocji szkoły do 50  

- Pomoc koleżeńska słabszym i potrzebującym do 50  

- Inna pozytywna działalność  do 100  

 

 

5.  Uczeń traci punkty za: 

 

Zachowanie Liczba 

punktów 

Uwagi 

Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych 

- Za każdą godzinę lekcyjną opuszczoną bez 

usprawiedliwienia  

- 3  

- Za każde spóźnienie na zajęcia  - 1  z wyjątkiem pierwszej 

lekcji 
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- Wygląd niezgodny z regulaminem klas mundurowych w 

szkole i poza szkołą  

do - 30 za każdy dzień, 

dotyczy klas 

mundurowych 

- Nieusprawiedliwiony brak umundurowania w szkole lub 

poza szkołą  

- 50 za każdy dzień, 

dotyczy klas 

mundurowych 

- Niestosowny ubiór i wygląd na terenie szkoły - 30 za każdy przypadek 

- Używanie telefonu podczas zajęć bez zgody nauczyciela - 5 za każdy przypadek 

- Odmowa wykonania polecenia nauczyciela  - 30 za każdy przypadek 

Postępowanie niezgodne z dobrem szkolnej społeczności,                                       

brak dbałości o honor i tradycje szkoły 

- Nieodpowiednie zachowanie się na terenie szkoły do - 30 za każdy przypadek 

- Celowe niszczenie mienia szkoły do - 100 za każdy przypadek 

- Szerzenie nienawiści w sieci lub propagowanie treści 

godzących w dobre imię szkoły 

do -50 za każdy przypadek 

Przejawy wulgarności, agresji i przemocy 

- Zachowania nietolerancyjne wobec odmiennych 

poglądów i przekonań, propagowanie treści totalitarnych  

do -50 za każdy przypadek 

- Wulgarne słownictwo na terenie szkoły  

 

- 10  za każdy przypadek 

- Zachowania agresywne  do - 100 za każdy przypadek 

- Dokonanie kradzieży  - 200 za każdy przypadek, 

zgłoszenie zdarzenia 

na policję 

Brak dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób 

- Palenie papierosów i / lub e-papierosów na terenie szkoły -20 za każdy przypadek 

- Zachowania ryzykowne mogące spowodować zagrożenie 

dla życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich 

do -100 za każdy przypadek 

- Posiadanie, spożywanie alkoholu  lub środków 

odurzających na terenie szkoły lub podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę 

do - 100 za każdy przypadek 

- Inne zachowania nieakceptowane społecznie   do - 100 za każdy przypadek 

 

6. System punktowy oceny zachowania opiera się na następującej skali: 

 

Ocena z zachowania Liczba punktów 

   Naganne poniżej - 200 

   Nieodpowiednie od -200 do -51 

   Poprawne od - 50   do  99 

   Dobre od 100  do 250 

   Bardzo dobre od 251 do 400 

   Wzorowe powyżej 400 

 

Ponadto jeżeli uczeń uzyska punkty ujemne zachowania: 

- 25 pkt. nie może otrzymać oceny wzorowej 

- 50 pkt. nie może otrzymać oceny bdb 

- 70 pkt. nie może otrzymać oceny db 
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Procedura wystawiania oceny zachowania 
 

1. Ocenianie zachowania polega na systematycznym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu 

postępowania ucznia. Informacje o zachowaniu ucznia są dokumentowane wpisem do 

dziennika lekcyjnego. Wpisów dokonuje wychowawca lub inny nauczyciel będący 

świadkiem zachowania ucznia.  

 

2. Analizy zachowania ucznia dokonuje na bieżąco wychowawca, a wyniki analiz są 

prezentowane i omawiane na spotkaniach zespołów wychowawczych. 

 

3. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów. Podczas całego roku 

szkolnego uczeń zyskuje lub traci punkty.  

 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie liczby zgromadzonych punktów        

w ciągu semestru (roku szkolnego), opinii nauczycieli uczących w klasie, opinii samorządu 

klasowego, ucznia oraz własnej. 

 

5. Po ostatecznym rozliczeniu punktacji, wychowawca może podwyższyć lub obniżyć ocenę 

zachowania maksymalnie o stopień. 

 

6. Punkty za zachowanie przyznaje i zabiera dyrektor, wychowawca lub nauczyciel za zgodą 

wychowawcy. W wyjątkowych przypadkach związanych z utratą dużej liczby punktów, 

wychowawca może zasięgnąć opinii zespołu wychowawczego lub Rady Pedagogicznej. 

Wychowawca weryfikuje punkty przyznawane przez nauczycieli  zgodnie                            

z funkcjonującym w ZS nr 2 w Łańcucie systemem punktowym oceny zachowania. 

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz  

           o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

 

8. 7 dni przed klasyfikacją wychowawca informuje uczniów i rodziców o przewidywanych 

ocenach zachowania. 

 

9. Przed wystawieniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii 

nauczycieli uczących, ucznia oraz samorządu klasowego.  

 

10. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych ani odwrotnie. 

 

11. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe wychowawca uwzględnia opinię poradni specjalistycznej. 

 

12. W wyniku otrzymania oceny nagannej  zachowania na koniec roku szkolnego uczeń traci 

prawo do: 

 

a. uczestniczenia we wszelkich imprezach dodatkowych organizowanych przez szkołę 

(dyskoteki, wycieczki, wyjazdy do kina itp.) 

b. pełnienia funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym 
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13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono roczną ocenę 

naganną  zachowania. 

 

14. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu wystawiono ocenę naganną                              

zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

 

15. Uczeń może się odwołać od procedury wystawiania oceny zachowania w terminie do 

siedmiu dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych. Jeżeli wychowawca dokonał 

znaczących uchybień proceduralnych przy wystawianiu kontrowersyjnej oceny, zostaje ona 

zawieszona, a następnie poddana omówieniu i głosowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

Ocena wystawiona wówczas przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna. 

 

16. Kary statutowe: 

 
Kolejność Liczba punktów utraconych od 

początku roku szkolnego 

Rodzaj kary 

1 od 30 punktów Rozmowa dyscyplinująca z uczniem 

2  od 50 punktów  Upomnienie ustne wychowawcy 

i poinformowanie rodzica / opiekuna prawnego 

3  od 200 punktów Nagana pisemna wychowawcy - wezwanie 

rodzica i ucznia na rozmowę z pedagogiem w 

obecności wychowawcy klasy 

4  od 300 punktów Upomnienie ustne dyrektora 

5 od 350 punktów Nagana dyrektora 

6 od  400 punktów Zawarcie kontraktu ( uczeń, rodzic, wychowawca, 

pedagog, dyrektor) 

7 Złamanie zasad kontraktu Skreślenie z listy uczniów 

 

17. Kary statutowe powinny być wystawiane według powyższej kolejności z wyjątkiem 

przypadków rażącego naruszenia regulaminu szkoły. 

 

Podstawa prawna: 

 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lutego 

2019 r. 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 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)  

 

System opracowała komisja w składzie: 

 

- Magdalena Styś - Litwin 

- Agnieszka Chmura - Ruszel 

- Małgorzata Badocha  

- Aneta Gawaluch 

- Joanna Kamińska  

- Maja Papierz - Jucha 

- Katarzyna Sasor – Dyrda 

- Małgorzata Wiatr 
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Zmiana systemu została dokonana po ewaluacji i zatwierdzona na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 30.08.2019r. 

 


