
 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASIE II H LICEUM 
w roku szkolnym 2022/2023 

wychowawczyni: Agnieszka Dudziak-Szukała 

1. Bieżące ocenianie zachowania ucznia odbywa się na podstawie kryteriów wg skali punktowej.  
Ocena roczna z zachowania jest średnią punktów uzyskanych na koniec każdego z dwóch okresów.  
a) skala ocen z zachowania i kryteria ich przyznawania 

wzorowe  od 51 
bardzo dobre  od 26 do 50 
dobre   od 0 do 25   
poprawne  od -26 do -1 
nieodpowiednie od -50 do -25 
naganne  -51 i mniej 

Punkty na „plus” 
Udział w olimpiadzie przedmiotowej/konkursie wojewódzkim       5 
Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadzie przedmiotowej/konkursie wojewódzkim 15 
Za każdy udział w konkursie szkolnym, zawodach sportowych, przedstawieniu artystycznym w 
zależności od ilości włożonej pracy       

3-5 

Za każdy sukces w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przedstawieniu 
artystycznym              

4 

Organizowanie lub koordynowanie akcji, przedstawień i innych wydarzeń szkolnych w 
zależności od ilości włożonej pracy       

5-10 

Funkcja w klasie (efektywnie pełniona, nie przydzielona) 5 
Funkcja w szkole     5 
Praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego np.   
gazetka, wystrój sali  
porządki, sprzątanie 
Zorganizowanie wyjścia, wycieczki, spotkania, gier i zabaw dla całej klasy w zależności od ilości 
włożonej pracy         
Reprezentowanie szkoły na Drzwiach Otwartych 
Pomoc w nauce kolegom (podliczana na koniec okresu) w tym pomoc w nadrobieniu zaległości 
po nieobecności w zależności od skali udzielonej pomocy  
Przygotowanie zagadnienia na lekcję wychowawczą      

---  
3 
5 

5-10 

5 
5-10 

10 
Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie z ramienia szkoły 
Jednorazowy w zależności od ilości włożonej pracy       
Regularny 

--- 
3-5 
10 

Brak spóźnień (jednorazowo na koniec okresu) 10 
100% frekwencja                            10 
Występowanie w obronie osób prześladowanych, wyśmiewanych, zastraszanych przez innych 
uczniów 

15 

b) 10 dodatkowych punktów na „plus” może otrzymać uczeń, który wykazuje:  
 szczególną sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, 
 dbałość o kulturę słowa, 
 bardzo wysoką kulturę osobistą 
 solidarność, koleżeński stosunek i pomoc innym uczniom 

c) Praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego obejmuje m. in. współdziałanie w zespole i 
odpowiedzialność za jego wyniki, wykonywanie zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, 
pomoc innym, prace społeczne, troskę o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną. 



 

Punkty na „minus” 
Za każdorazowe przeszkadzanie na lekcji  2 
Niewykonywanie uzasadnionych poleceń nauczyciela i pracowników szkoły   5 
Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły            5 
Ubliżanie koledze, nauczycielowi lub pracownikowi szkoły  10 
Zaczepki słowne, wyśmiewanie, zastraszanie innych uczniów (dręczenie)    15 
Zaczepki fizyczne            15 
Bójka 20 
Pobicie 30 
Oszukiwanie kolegów, nauczyciela lub pracownika szkoły      10 
Wulgarne słownictwo               5 
Opuszczanie szkoły w trakcie zajęć          5 
Niszczenie mienia szkoły i innych osób  20 
Zaśmiecanie otoczenia          3 
Za każde spóźnienie na lekcję      1 
Niewykonanie zobowiązania  5 
Wyłudzanie pieniędzy 20 
Szantaż, groźby 15 
Kradzież 20 
Posiadanie papierosów, alkoholu, narkotyków      10 
Palenie papierosów           15 
Picie alkoholu, zażywanie narkotyków 20 
Powtarzające się używanie telefonów komórkowych w trakcie lekcji 2 
Brak stroju galowego w trakcie uroczystości szkolnych 2 
Zachowania godzące w dobre imię szkoły również w czasie pobytu poza jej terenem 5 
Uczestniczenie w działaniach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych 5 
Powtarzające się jedzenie podczas lekcji 2 
Nieprzestrzeganie zasad fair play w czasie konkursów i zawodów sportowych 5 
Nieprzestrzeganie zasad savoir-vivre’u 5 
Fałszowanie dokumentów, podpisów (każdorazowe)  20 
Przestrzeganie regulaminu frekwencji  
 
Statut określa następującą zależność oceny od liczby godzin nieusprawiedliwionych: 
od 3 do 10 godzin – obniżenie oceny o jedną, 
od 11 do 30 godzin – obniżenie oceny o dwie, 
powyżej 30 godzin – obniżenie oceny o trzy. 
 
Uszczegółowienie: 
– uczeń, który opuścił więcej niż 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie może uzyskać 
oceny zachowania wyższej niż: „poprawne” – jest to również próg, po przekroczeniu którego 
Uczeń otrzymuje Naganę Wychowawcy;  
 
– jeśli opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, otrzymuje ocenę 
„nieodpowiednie”.  
 

 

 
 



 

2. Uwagi dotyczące zachowania ucznia odnotowywane są w klasowym zeszycie uwag. W ocenie zachowania 
ucznia bierze się pod uwagę także uwagi ustne przekazywane przez nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych 
uczniów. 

3. Tryb i warunki uzyskiwania oceny z zachowania wyższej niż proponowana. 
a) warunkiem podniesienia oceny z zachowania jest brak nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu całego 

okresu oraz systematyczna praca w ciągu całego okresu (roku szkolnego) na rzecz szkoły i klasy. 
b) w celu podniesienia oceny z zachowania uczeń musi uzyskać brakującą do oceny wyższej ilość punktów 

poprzez wykonanie pracy na rzecz klasy lub szkoły. Pracę uczeń może wybrać samodzielnie za zgodą 
wychowawcy lub wykonać pracę wskazaną przez wychowawcę. 

 


