
REGULAMIN  OCENIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 
1. Zachowanie uczniów określa się w sześciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest 

wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej 

charakteryzuje ucznia w opinii: swojej, innych nauczycieli, uczniów lub członków społeczności 

szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznawanych punków w danej kategorii. 

Suma punktów  zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.  

LP KATEGORIA  ILOŚĆ 

PUNKTÓW  

CHARAKTERYSTYKA 

1. Stosunek do nauki 2 W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne. 

 

 

 

 uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki maksymalne. 

1 W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki przeciętne. 

0 W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie. 

2. Frekwencja 2 Dopuszczalna ilość godzin nieusprawiedliwionych to 10% 

1 Liczba  opuszczonych nieusprawiedliwionych  godzin zawiera się w 

przedziale  od 20%- 50% 

0 Liczba godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych przekracza  50 % 

wszystkich godzin w semestrze. 

3. Kultura osobista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i 

dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku 

do otoczenia. Dba o honor  i tradycje szkoły, podkreśla uroczystym 

strojem święta państwowe i  uroczystości szkolne.  

1 Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie, nie 

zapanował nad emocjami, użył niecenzuralnego słownictwa w 

rozmowie lub dyskusji. 

0 Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie 

stara się  o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, 

obraża innych, niewłaściwie odnosi się do nauczycieli i pracowników  

szkoły. 



4. 

 

 

Sumienność i 

poczucie 

odpowiedzialności 

2 Uczeń  zawsze dotrzymuje ustalony terminów (zwrot książek do 

biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień, zawiadomień  dla 

rodziców , zobowiązań wobec  wychowawców, nauczycieli i 

kolegów), Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań oraz 

podejmowanych dobrowolnie prac i zadań. 

1 Zdarza się, że uczeń nie dotrzymał  ustalonych terminów lub niebyt 

dobrze wywiązuje się  z powierzonych mu zadań i prac, rzadko 

podejmuje dobrowolne zadania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

0 Uczeń nie dotrzymuje  ustalonych terminów, nie wykonuje 

powierzonych mu zadań, nie podejmuje  dobrowolnych zobowiązań. 

5. Postawa moralna i 

społeczna ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 W codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje 

na dostrzeżone przejawy  zła, szanuje godność własną i innych osób, 

swoją postawą podkreśla szacunek do pracy swojej i innych, a także 

mienia publicznego i własności prywatnej, służy pomocą nie tylko w 

nauce, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz  grupy ,  

godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.   

1 Zdarzyło się, że uczeń  postąpił niezgodnie z zasadą uczciwości w 

stosunkach międzyludzkich  lub nie zareagował na ewidentny przejaw 

zła, uchybił  godności własnej lub innej osoby, nie wykazał 

dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej i naraził na 

nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił 

pomocy koledze. Uczeń nie unika pracy na rzecz zespołu szkolnego, 

klasowego , czy grupy rówieśniczej.  

0 Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadami  uczciwości, uczeń jest 

obojętny wobec przejawów zła,  prowokuje sytuacje, które mogą 

negatywnie wpływać na postawę innych, nie szanuje godności własnej 

i innych, nie widzi potrzeby szanowania pracy lub własności, unika 

lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz grypy 

(społeczność szkolna, klasowa,  grupa rówieśnicza). 

6. Przestrzeganie 

zasad 

bezpieczeństwa 

2 Uczeń zawsze  sam przestrzega zasad, prawidłowo reaguje na 

występujące zagrożenia,  przestrzega nakazów  zawartych w statucie 

ZSZ w Lublińcu oraz zarządzeń Dyrektora szkoły dotyczących  

bezpieczeństwa. 

1 Zdarzyło się, że uczeń uchybił zasadom bezpieczeństwa, czy 

zlekceważył zagrożenie – przyczyną takiego postępowania był brak 

świadomości, iż jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) 

zagrożenie   nie  tylko jego samego ale i innych osób.  Natomiast 



zawsze reaguje na uwagi.  

0 Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla siebie i innych,  prowokuje 

niebezpieczne sytuacje i nie zmienia swojej postawy mimo zwracania 

uwag. 

 

2. Dodatkowe punktów wprowadza wychowawca za szczególne osiągnięcia ucznia: 
- systematyczny udział w zajęciach poza szkolnych kołach zainteresowań – 1 pkt, 

- udział regionalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych- 1 pkt, 

- prace na rzecz samorządu uczniowskiego – 1 pkt,  

- czynny udział w uroczystościach szkolnych i poza szkolnych – 1 pkt,  

- reprezentowanie szkoły na konkursach pozaszkolnych – 1 pkt,  

- szczególne osiągnięcia na konkursach pozaszkolnych (od szczebla wojewódzkiego w górę) – 2 pkt. 

 

3. Ujemne punkty wprowadza wychowawca za szczególne naruszenie Statutu ZSZ: 
- zgłoszone do wychowawcy i odnotowane przez niego w dokumentacji klasy palenie papierosów 

przez ucznia – 1 pkt, 

- zgłoszone do wychowawcy o odnotowane przez niego szczególnie wulgarne zachowanie wobec 

nauczyciela, pracownika szkoły   czy innego ucznia – 1 pkt,  

- zgłoszone do wychowawcy i odnotowane przez niego w dokumentacji klasy  naganne zachowanie 

ucznia, które stworzyło zagrożenie dla niego samego czy innych  - 1 pkt, 

- pisemne upomnienie wychowawcy klasy – 1 pkt,  

- nagana Dyrektora szkoły – 2 pkt.  

4. Uczeń, który chociaż w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, nie może otrzymać wyższej oceny niż 

dobra. W innych przypadkach oceny wystawiane są wg następującej skali: 

 

Ilość punktów Ocena 

więcej niż 12 wzorowa 

12 - 11 bardzo dobra 

10 - 9 dobra 

8 - 7 poprawne 

6 - 5 nieodpowiednia 

4 i mniej naganna 

 

5.W  wyjątkowych sytuacjach wychowawca może podwyższyć lub obniżyć ocenę o jeden stopień 

za szczególne osiągnięcia, lub szczególne uchybienia  ucznia po podaniu pisemnego uzasadnienia 

pod tabelą ocen zachowania.  

  

 


