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1. Ocena zachowania wystawiana jest według następujących zasad: 
 

1) każdy uczeń rozpoczyna nowe półrocze z wyjściową liczbą 100 punktów, co 
odpowiada ocenie dobrej, 

2) w zależności od zaangażowania ucznia w życie szkoły i klasy, postawy, 
wywiązywania się z obowiązków szkolnych może on zdobyć w trakcie roku 
szkolnego dodatnie, bądź ujemne punkty, 

3) od sumy uzyskanych punktów  uzależniona będzie ocena zachowania, 
4) przy wystawianiu oceny rocznej  zachowania należy uwzględnić ocenę z    

I półrocza, 
5) uczeń, który ma 15 i więcej godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, nie może 

mieć wystawionej oceny wzorowej  zachowania, 
6) uczeń, który ma 30 i więcej godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, nie może 

mieć wystawionej bardzo dobrej oceny  zachowania, 
7) ocenę zachowania wychowawca wystawia w oparciu o system punktowy,  

ale w sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w WOU, możliwe jest 
odstąpienie od systemu punktowego, 

8) przyznawane punkty z zachowania zapisywane są w formie elektronicznej  
w dzienniku elektronicznym. 

 
2.  Przedziały punktowe: 

  

 
Kryterium punktowe 

półrocznych ocen zachowania 
 

Zachowanie Punkty 

Wzorowe 180 i więcej 

Bardzo dobre 140-179 

Dobre 100-139 

Poprawne 40-99 

Nieodpowiednie 1-39 

Naganne 0 i mniej 

 

 

Kryterium punktowe  
rocznych ocen zachowania 

 

Zachowanie Punkty 

Wzorowe 360 i więcej 

Bardzo dobre 280-359 

Dobre 200-279 

Poprawne 80-199 

Nieodpowiednie 2-79 

Naganne 0 i mniej 
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3. Wagi poszczególnych zachowań: 

 
WAGA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ 

L.P. ZACHOWANIE PUNKTY 

1. Udział w olimpiadzie, konkursie na szczeblu 
ogólnopolskim 

100 
 

2. Udział w olimpiadzie, konkursie na szczeblu 
wojewódzkim 

50 
 

3. Zajęcie I miejsca w konkursie, olimpiadzie na 
szczeblu powiatowym 

40 
 

4. Zajęcie II miejsca w konkursie, olimpiadzie na 
szczeblu powiatowym 

30 
 

5. Zajęcie III miejsca w konkursie, olimpiadzie na 
szczeblu powiatowym 

20 
 

6. Udział w konkursach, olimpiadach na szczeblu 
powiatowym 

10 
 

7. Zwycięstwo w konkursie szkolnym 10 

8. Udział w konkursie szkolnym 5 

9. Aktywna praca w samorządzie szkolnym 
(jednorazowo) 

30 
 

10. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 
(każdorazowo) 

30 
 

11. Aktywna praca w samorządzie klasowym 
(jednorazowo) 

20 
 

12. Udział w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim 

50 
 

13. Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu 
powiatowym 

30 
 

14. Zajęcie II miejsca w zawodach sportowych na 
szczeblu powiatowym 

20 
 

15. Zajęcie III miejsca w zawodach sportowych na 
szczeblu powiatowym 

15 
 

16. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 
(za każdą aktywność) 

10 
 

17. Udział w życiu szkoły: przedstawienia, rajdy, 
gazetka szkolna, zdjęcia, inne. 
(za każdą aktywność) 

10 
 

18. Praca w wolontariacie (za każdą aktywność) 5 

19. Praca na rzecz klasy i szkoły: dekorowanie, pomoc 
w przygotowaniu imprez szkolnych  
(za każdą aktywność) 

5 
 

20. Honorowi dawcy krwi (za każdą aktywność) 30 

21. 90—100 % frekwencji 20 

 
UWAGA! 

 Uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów za działania realizowane  

w ramach tej samej akcji. 
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WAGA NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ 

 

L.P. ZACHOWANIE PUNKTY 
każdorazowo 

1. Przemoc fizyczna i psychiczna 100 

2. Aroganckie zachowanie wobec kolegów, 
nauczycieli, pracowników szkoły 

10-50 
 

3. Dewastacja mienia szkolnego 50 

4. Picie alkoholu, używanie substancji odurzających 
na terenie szkoły i przed szkołą 

80 
 

5 Palenie papierosów przed szkołą i na terenie 
szkoły 

10 

6. Przeszkadzanie na lekcji 5 

7. Używanie telefonu komórkowego na lekcji 5 

8. Wulgarne słownictwo 5 

9. Brak obuwia na zmianę 5 

10. Spóźnienie 1 

11. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna 3 

12. Inne wymienione w statucie szkoły niepożądane 
zachowania 

5 

 


