
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASIE IV A LICEUM 
w roku szkolnym 2022/2023 

wychowawca: Danuta Jankowiak 

1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.  
2. Uczeń otrzymuje punkty „-‘’ i „+’’, które odejmujemy i dodajemy do puli wyjściowej. 
3. Co 7 punktów, następuje obniżenie lub podniesienie oceny z zachowania tzn.: 

 od 13 i dalej wzorowe 
 od 5 do 12 bardzo dobre 
 od -3 do 4 dobre 
 od -4 do -11 poprawne 
 od -12 do -19 nieodpowiednie 
 od -20 i dalej naganne 

4. Przewidywane punkty: 
 „-‘’  „+” 
Godziny nieusprawiedliwione 
i spóźnienia 

1 godzina        -1 
3 spóźnienia   -1 

Przygotowanie lekcji wychowawczej do 7 

Używki w szkole i na wyjściach 
pozalekcyjnych 

do -7 Praca na rzecz klasy (wykonywanie zadań 
przewodniczącego, zastępcy i skarbnika, 
gazetki okolicznościowe, uroczystości 
świąteczne, czynny udział w zajęciach 
wychowawczych - np. Dzień Sportu itp.) 

do 7  

Naruszenie zasad kulturalnego 
zachowania (przekleństwa, 
stosowanie przemocy fizycznej i 
psychicznej niszczenie mienia 
społecznego, niewłaściwe 
zachowanie względem innych 
uczniów i pracowników szkoły, 
niewłaściwy strój – patrz A) 

do -7 Praca na rzecz szkoły i społeczności 
lokalnej – patrz B) 
 

do 7 

5. Każdy uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć w życiu szkoły i dokumentować to w dzienniczku wychowawcy. 
Na jednej z pierwszych lekcji wychowawczych, uczeń wybiera zakres prac. 

         Wymagane jest działanie co najmniej w jednym obszarze: 
- zebrania i inicjatywy SU 
- zaangażowanie w działalność ekologiczną na terenie szkoły 
- wspieranie Szkolnych Liderów Zdrowia 
- przygotowanie lekcji wychowawczych 

6. Usprawiedliwienia zgodnie z Statutem Szkoły. 
7. O wyższą ocenę zachowania, może ubiegać się uczeń, który: 

 był obecny na wszystkich zajęciach wychowawczych takich jak np. Dni Językowe, Dzień Sportu i Promocji 
Zdrowia, wyjścia klasowe, itp. (Jeżeli taki dzień, przypadał podczas dłuższej absencji chorobowej ucznia, w/w 
zapis nie dotyczy.) W przypadku, kiedy uczeń był nieobecny tylko podczas takiego dnia, nie może ubiegać się o 
podwyższenie oceny zachowania. 

 nie ma więcej niż 3 na okres, pojedyncze godziny usprawiedliwione. 



8. Podwyższenie oceny zachowania może nastąpić na pisemny, udokumentowany wniosek ucznia (w przypadkach 
niewymienionych w tabeli „przyznawane punkty + ‘’) np.: 
 wybitne dokonania na rzecz innych: np. ratowania życia lub zdrowia 
 działalność charytatywna poza szkołą 
Jeżeli uczeń przedstawi udokumentowaną działalność, może nastąpić podwyższenie oceny o jedną notę (po 
rozpatrzeniu przez wychowawcę, przedstawiciela klasy i przedstawiciela Grona Pedagogicznego) 

9. Wykroczenia z KK np. podrabianie podpisów, zaświadczeń itp. podlegają karom zawartym w Statucie Szkoły. 
 

A) Przez niewłaściwy strój rozumiemy: 
Brak stroju galowego w przypadku uroczystości szkolnych. 
Brak stroju wymaganego w przypadku odgórnych innych ustaleń. 
Przychodzenie na lekcje w krótkich spodenkach typu hawajskie (chłopcy), spódnice i spodenki krótsze aniżeli 
powyżej połowy uda, koszulki na naramkach, odsłonięte brzuchy, plecy, wystająca bielizna. 
Koszulki itp. z obraźliwymi napisami, znakami godzącymi w tolerancję, promujące używki itp. 
Krzykliwy makijaż. 

 
B) Działalność na rzecz szkoły i społeczności lokalnej: 

Uczeń na piśmie, na bieżąco, prowadzi w dzienniczku wychowawcy, rejestr z działalności własnej na rzecz szkoły, 
środowiska uczniowskiego, uczestnictwa w imprezach szkolnych, dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, zawodach 
sportowych, wolontariacie, uczestnictwie i czynnym uczestnictwie w dniach imprez szkolnych, itp. 
W przypadku zapisywania informacji niezgodnych z prawdą oceną wyjściową jest nieodpowiednia ocena 
zachowania. 

 
 

 


