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1. W gimnazjum obowiązuje punktowy system wystawiania oceny zachowania według 

następującej skali: 

wzorowa  - powyżej 200 pkt. 

bardzo dobra  - 151 -200 pkt. 

dobra   - 101 – 150 pkt. 

poprawna  - 51 – 100 pkt. 

nieodpowiednia - 0-50 pkt. 

naganna  - poniżej 0 pkt. 

2. Na początku  semestru każdy uczeń dostaje 110 pkt. i ma możliwość podwyższenia 

lub obniżenia tej liczby przez uzyskane w trakcie semestru punkty dodatnie               

lub ujemne. Ocena semestralna lub roczna jest sumą uzyskanych w ten sposób 

punktów z następującym zastrzeżeniem: 

1) aby otrzymać ocenę wzorową, uczeń nie może mieć więcej niż 6 punktów 

ujemnych; 

2) aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń nie może mieć więcej niż 15 punktów 

ujemnych; 

3) aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń nie może mieć więcej niż 30 punktów 

ujemnych; 

4) jeżeli uczeń ma powyżej 30 punktów ujemnych, maksymalna ocena             

zachowania to ocena poprawna; 

5) jeżeli uczeń ma powyżej 50 punktów ujemnych, maksymalna ocena zachowania 

to ocena nieodpowiednia. 

3. Wychowawca ma do dyspozycji 10 punktów dodatnich lub ujemnych (raz                   

w semestrze). 

4. Ocena klasy (raz w semestrze przy wystawianiu oceny): 

 wzorowa  +5 

 bardzo dobra  +3 

 dobra  +1 

 poprawna  -1 

 nieodpowiednia  -3 

 naganna   -5 

5. Samoocena (raz w semestrze przy wystawianiu oceny): 

 wzorowa  +5 

 bardzo dobra  +3 

 dobra  +1 

 poprawna  -1 

 nieodpowiednia  -3 

 naganna   -5 

 

6. Punkty dodatnie uczeń może uzyskać za następujące działania: 
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PUNKTY DODATNIE 
 

nr działanie liczba punktów wyjaśnienie 

1.  Udział w konkursach kuratoryjnych: 

- etap szkolny 

- każdy następny etap 

(punkty są przyznawane raz na koniec roku) 

 

20 

20 

 

 

za uzyskanie ≥ 40% pkt. 

2.  Udział w konkursach przedmiotowych, 

szkolnych, międzyszkolnych i innych 

(punkty są przyznawane raz na koniec roku) 

10 

20 

za uzyskanie ≥50% pkt. 

za tytuł laureata 

 

3.  Udział w konkursach artystycznych                

i zawodach sportowych 

(punkty są przyznawane raz na koniec roku) 

5 

20 

za udział 

za tytuł laureata 

 

4.  Udział w jednym rodzaju zajęć dodatkowych 

(kółka, przygotowanie do egzaminu, zajęcia 

wyrównawcze, odrabianie lekcji) 

 

5 

 

 

za frekwencję ≥80% w semestrze 

5.  Udział w wycieczkach edukacyjnych  5 

 

za frekwencję ≥90% w semestrze 

6.  Pomoc nauczycielom ( np. biblioteka, 

pracownia biologiczna, chemiczna, 

geograficzna) 

 

2 

 

za każdą pochwałę 

7.  Przygotowanie gazetki, dekoracji 

 

5 - 10 za każdą pochwałę 

8.  Aktywny udział w pracy samorządu 

szkolnego 

10 punkty przyznaje opiekun 

samorządu 

9.  Działania na rzecz społeczności szkolnej 

(przygotowanie dyskoteki, uroczystości 

szkolnych, promocja szkoły) 

 

5 

 

za każdą pochwałę 

10.  Za strój galowy w wyznaczone dni 

(punkty są przyznawane  raz na semestr) 

5 za 100% noszenie w wyznaczone 

dni w semestrze 

11.  Działania na rzecz klasy (np. obecność        

na zebraniach samorządu, przygotowanie 

uroczystości klasowej, zorganizowanie 

wycieczki, dobre pełnienie funkcji                

w samorządzie klasowym) 

 

 

5 

 

 

za każdą pochwałę  

12.  Udział w akcji charytatywnej (np. pomoc    

dla schroniska) 

2 - 5 za każdą pochwałę 

13.  Działalność na rzecz społeczności lokalnej 

(współpraca z kombatantami, seniorami          

i inne) 

 

10 

 

za semestr 

14.  Systematyczna pomoc koleżeńska w nauce  

na terenie szkoły 

20 za semestr 

15.  Poczet sztandarowy 

 

10 za semestr 

 

 

7. Punkty ujemne uczeń może otrzymać za następujące działania: 
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PUNKTY UJEMNE 
 

nr działanie liczba punktów wyjaśnienie 

1.  Niewłaściwy strój 

 

-2 za każdą uwagę 

2.  Makijaż 

 

-2 za każdą uwagę 

3.  1 spóźnienie 

 

-1 za każde powyżej trzeciego 

4.  1 godz. nieusprawiedliwiona 

 

-1 za każdą  

5.  Brak dzienniczka 

 

-1 za każdą uwagę 

6.  Zakłócanie toku lekcji ( rozmowy, chodzenie 

po klasie, rzucanie przedmiotami , jedzenie, 

czytanie materiałów niezwiązanych z lekcją,  

czesanie, malowanie, głośne komentarze itp.) 

-1 

 

 

za każdą uwagę 

 

 

7.  Brak reakcji na uwagi nauczyciela              

lub odmowa wykonania polecenia 

-4 za każdą uwagę 

8.  Aroganckie zachowanie wobec pracownika 

szkoły 

-5 za każdą uwagę 

9.  Używanie urządzeń elektronicznych w czasie 

lekcji  i uroczystości szkolnych 

-3 za każdą uwagę 

10.  Agresja słowna wobec innych uczniów 

 

-3 za każdą uwagę 

11.  Agresywne zachowanie wobec innych 

uczniów (bójki, znęcanie się psychiczne itp.) 

-10 za każdą uwagę 

12.  Zachowanie niezgodne z normami 

społecznymi lub zagrażające bezpieczeństwu 

innych w trakcie wycieczek i innych wyjść 

poza szkołę lub inne zachowanie narażające 

na szwank dobre imię szkoły 

 

 

-20 

 

 

za każdą uwagę 

13.  Alkohol i inne używki 

 

ocena naganna za jedną uwagę 

14.  Palenie papierosów -10 

-30 

ocena naganna 

za jedną uwagę 

za dwie uwagi 

≥3 uwagi 

15.  Wulgaryzmy 

 

-2 za każdą uwagę 

16.  Niszczenie cudzej własności i mienia 

szkolnego 

-4 za każdą uwagę 

17.  Brak reakcji na uwagę zwracaną               

przez nauczyciela dyżurującego na przerwie 

-3 za każdą uwagę 

18.  Nieodpowiednie zachowanie na przerwie 

 

-5 za każdą uwagę 

19.  Samowolne opuszczenie szkoły              

przed zakończeniem zajęć obowiązkowych  

-8 za każdą uwagę 

 

8. Pochwały i uwagi nauczyciele wpisują do dziennika internetowego klasy. 


