
Regulamin punktowego oceniania zachowania  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej 

w Bielsku-Białej 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie Szkoły. 

2. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

3. Tryb i zasady wystawiania ocen zachowania: 

a. w klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową, 

b. ocenę śródroczną i roczną zachowania w klasach 4-8 oraz licealnych ustala 

wychowawca oddziału na zajęciach z wychowawcą po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli oraz poinformowaniu ocenianego ucznia, 

c. w przypadku uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

na zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie zachowania uczniów dokonuje się za pomocą systemu punktowego. 

Uczniowie otrzymują punkty dodatnie za pozytywne zachowania lub ujemne  

za zachowania negatywne. 

5. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 230 punktów – odpowiadających ocenie 

dobrej. (Kategoria: punkty na start wpisane do dziennika elektronicznego  

przez wychowawcę). W ciągu danego okresu swoim zachowaniem zwiększa  

lub zmniejsza liczbę punktów. 

6. Ocenę za poszczególne okresy ustala się jako sumę uzyskanych punktów w danym 

okresie wg następujących zasad: 

a. 300 punktów i więcej – wzorowe, 

b. od 251 do 299 punktów – bardzo dobre, 

c. od 200 do 250 punktów – dobre, 

d. od 130 do 199 punktów – poprawne, 

e. od 100 do 129 punktów – nieodpowiednie, 

f. 99 punktów i mniej – naganne. 

7. Bez względu na punkty dodatnie, uczeń który otrzymał: 

a. od 20 do 29 punktów ujemnych – nie może mieć oceny wzorowej  z zachowania, 

b. od 30 do 59 punktów ujemnych – nie może mieć oceny bardzo dobrej  

z zachowania, 

c. od 60 do 79 punktów ujemnych – nie może mieć oceny dobrej z zachowania, 

d. od 80 do 119 punktów ujemnych – nie może mieć oceny poprawnej  

z zachowania, 

e. powyżej 120 punktów uczeń nie może otrzymać oceny wyższej  

niż nieodpowiednia. 

8. Uczeń, który otrzymał w I semestrze ocenę naganną z zachowania nie może na koniec 

roku otrzymać wyższej oceny niż poprawna. 



9. Jeśli w trakcie semestru zaistnieje sytuacja dotycząca postępowania ucznia, zarówno 

pozytywna, jak i negatywna, nieujęta w tabelach punktów, decyzję o liczbie 

przyznanych punktów podejmuje wychowawca lub zespół wychowawczy. 

10. W przypadkach uzasadnionych wyjątkową sytuacją osobistą, losową, wychowawca 

może podwyższyć ustaloną, na podstawie sumy punktów, ocenę z zachowania o jeden 

stopień, o czym powiadamia radę pedagogiczną i przedstawia krótkie uzasadnienie 

swojej decyzji. 

11. W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej, w sytuacjach 

wejścia w konflikt z prawem, można uczniowi wystawić ocenę naganną z zachowania 

niezależnie od ilości zdobytych punktów. 

12. Wychowawca ustalając ocenę roczną z zachowania musi uwzględnić punkty ujemne 

oraz ocenę za I semestr. Ocena roczna może być co najwyżej wyższa o 2 stopnie  

w stosunku do oceny za I okres. 

13. Ustala się punkty z zachowania: 

 

TABELA PUNKTÓW DODATNICH 

ZACHOWANIA LICZBA PUNKTÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ 

OCENIANIA 

KONKURSY/ZAWODY 

Pozaszkolne – laureat, 

finalista 

40 Każdorazowo/nauczyciel 

Pozaszkolne  - I lub II m. lub 

wynik bdb 

30 Każdorazowo/nauczyciel 

Pozaszkolne - wyróżnienia 20 Każdorazowo/nauczyciel 

Pozaszkolne - udział  10 Każdorazowo/nauczyciel 

Szkolne – I m. 20 Każdorazowo/nauczyciel 

Szkolne – II m. 15 Każdorazowo/nauczyciel 

Szkolne – III m. 10 Każdorazowo/nauczyciel 

Szkolne - udział 5 Każdorazowo/nauczyciel 

Zawody sportowe – I m. 20 Każdorazowo/ 

nauczyciel wf 

Zawody sportowe – II m. 15 Każdorazowo/ 

nauczyciel wf 

Zawody sportowe – III m. 10 Każdorazowo/ 

nauczyciel wf 

Zawody sportowe – udział 5 Każdorazowo/ 

nauczyciel wf 

FREKWENCJA 

Brak spóźnień 15 Raz na semestr/wychowawca 

Frekwencja 100% 20 Raz na semestr/wychowawca 

Frekwencja od 91% do 99% 15 Raz na semestr/wychowawca 

Frekwencja od 80% do 90% 10 Raz na semestr/wychowawca 

Obecność na przedmiocie 

„doradztwo zawodowe” 

Od 1 do 10 Raz na semestr/nauczyciel 



PRACA NA RZECZ SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

Aktywny udział i 

angażowanie się w akcje 

organizowane przez SU 

od 5 do 20 Każdorazowo/opiekun SU 

PRACA NA RZECZ SAMORZĄDU KLASOWEGO LUB KLASY  

Aktywny udział i 

organizowanie imprez 

klasowych 

od 1 do10 Każdorazowo/wychowawca 

Opieka nad salą, 

zwierzętami, kwiatami, 

przyniesienie elementów 

wystroju, wykonanie gazetki, 

itp. 

od 1 do10 Każdorazowo/wychowawca 

Inne czynności na rzecz 

klasy 

od 1 do 10 Każdorazowo/wychowawca 

PRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

Aktywny udział i 

organizowanie lub pomoc w 

organizacji imprez szkolnych 

od 1 do10 Każdorazowo/organizator 

Reprezentowanie szkoły na 

„zewnątrz” (korowód, poczet 

sztandarowy, itp.)  

5 Każdorazowo/organizator 

Inne czynności na rzecz 

szkoły  

od 1 do 10 Każdorazowo/organizator 

BIBLIOTEKA 

Pomoc w bibliotece 5 Każdorazowo/bibliotekarz 

Szanowanie podręczników 

szkolnych 

20 Raz w roku szkolnym/ 

wychowawca 

AKCJE CHARYTATYWNE 

Udział 5 Każdorazowo/organizator 

Zbiórka nakrętek – mały 

worek ok 20 l 

10 Każdorazowo/organizator 

Zbiórka makulatury – za 

każde 5 kg 

2 Każdorazowo/organizator 

Ogród dendrologiczny - 

sadzonki 

5 Każdorazowo/organizator 

DODATKOWE PUNKTY 

Brak ujemnych uwag 10 Raz na semestr/wychowawca 

Każde nieujęte zdarzenie od 1 do 10 Każdorazowo/organizator 

Odpowiedni strój na 

uroczystościach szkolnych i 

klasowych 

5 Każdorazowo/wychowawca 

Odpowiednie reagowanie na 

negatywne sytuacje 

5 Każdorazowo/nauczyciel 

 

  



TABELA PUNKTÓW UJEMNYCH 

ZACHOWANIA LICZBA PUNKTÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ 

OCENIANIA 

KULTURA OSOBISTA I POSTAWA WOBEC INNYCH  

Przeszkadzanie podczas zajęć 

(zaburzenie toku lekcji, 

rozmowa, jedzenie i 

spożywanie napojów bez 

pozwolenia, itp. 

-5 Każdorazowo/nauczyciel 

Aroganckie, lekceważące 

zachowanie wobec n-la lub 

innych, odmowa wykonania 

polecenia n-la 

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Kłamstwa, oszukiwanie -10 Każdorazowo/nauczyciel 

Wulgarne słownictwo -5 Każdorazowo/nauczyciel 

Zaśmiecanie otoczenia -5 Każdorazowo/nauczyciel 

Nieuzasadnione, niezgodne z 

przeznaczeniem przebywanie w 

WC i niereagowanie na 

polecenia wyjścia 

-5 Każdorazowo/nauczyciel 

Niewłaściwe zachowanie w 

takcie uroczystości szkolnych 

(apeli, wycieczek) 

-5 Każdorazowo/nauczyciel 

Brak odpowiedniego stroju na 

uroczystościach szkolnych i 

klasowych 

-5 Każdorazowo/wychowawca 

Przynoszenie odzieży 

wierzchniej na zajęcia lekcyjne 

-5 Każdorazowo/nauczyciel 

Brak regulaminowego stroju na 

basenie i na wf 

-5 Każdorazowo/ 

nauczyciel wf 

Stosowanie mocnego makijażu, 

farbowanie włosów, malowanie 

i noszenie długich paznokci 

(dot. SP) 

-15 Raz na semestr/wychowawca 

Noszenie odzieży z napisami i 

symbolami reklamującymi 

używki i niewłaściwe treści 

-5 Każdorazowo/nauczyciel  

Noszenie wulgarnego stroju 

(przeźroczyste ubrania, 

spódnice lub spodenki 

niezakrywające pośladków, 

itp.) 

-5 Każdorazowo/wychowawca 

Używanie telefonu 

komórkowego lub urządzeń 

audio, niezgodnie z 

regulaminem szkoły 

Od -1 do -10 Każdorazowo/nauczyciel 



Niewywiązywanie się z 

powierzonej funkcji lub 

obowiązków 

-10 Każdorazowo/nauczyciel 

FREKWENCJA 

Spóźnienia – każde 3 -1 Raz na semestr/wychowawca 

Każda godzina 

nieusprawiedliwiona 

-1 Raz na semestr/wychowawca 

Samowolne opuszczenie 

szkoły, klasy, grupy  

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Brak obecności na przedmiocie 

„doradztwo zawodowe” 

-10 Raz na semestr/nauczyciel 

PRZEJAW AGRESJI I NAGANNA POSTAWA MORALNA 

Wyłudzanie pieniędzy, 

towarzyszenie przy sytuacji 

wyłudzania lub stwarzanie 

okoliczności sprzyjającej 

wyłudzaniu 

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Kradzież, nakłanianie do 

kradzieży, udział w kradzieży 

-30 Każdorazowo/nauczyciel 

Pobicie, nakłanianie do pobicia 

lub udział w pobiciu 

-30 Każdorazowo/nauczyciel 

Podrabianie dokumentów 

(usprawiedliwień, zwolnień, 

zgód), niszczenie dokumentów 

(np. prace pisemne) 

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Niszczenie cudzej własności, 

dysponowanie cudzym 

mieniem bez zgody właściciela 

-10 Każdorazowo/nauczyciel 

Niszczenie mienia szkoły – do 

50 zł (oprócz pokrycia kosztów 

naprawy)  

-10 Każdorazowo/nauczyciel 

Niszczenie mienia szkoły od 50 

zł do 100 zł (oprócz pokrycia 

kosztów naprawy)  

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Niszczenie mienia szkoły – 

powyżej 100 zł (oprócz 

pokrycia kosztów naprawy)  

-30 Każdorazowo/wychowawca 

Agresja fizyczna (kopanie, 

popychanie, zaczepki fizyczne)  

-15 Każdorazowo/nauczyciel 

Agresja słowna (szydzenie, 

obmawianie, pomawianie, 

przezywanie, itp.) 

-10 Każdorazowo/nauczyciel 

Palenie papierosów i e-

papierosów na terenie szkoły 

-20 Każdorazowo/nauczyciel 

Posiadanie i używanie napojów 

alkoholowych  

-30 Każdorazowo/nauczyciel 



Posiadanie i używanie środków 

odurzających  

-50 Każdorazowo/nauczyciel 

Posiadanie i używanie 

niebezpiecznych przedmiotów 

-50 Każdorazowo/nauczyciel 

Utrwalanie bez zgody 

wizerunku innej osoby w 

postaci zdjęć, filmów lub 

nagrań 

-25 Każdorazowo/nauczyciel 

Udostępnianie bez zgody 

osobom trzecim czyjegoś 

wizerunku w postaci zdjęć, 

filmów lub nagrań 

-25 Każdorazowo/nauczyciel 

Ośmieszanie oczernianie, 

wyzywanie i zastraszanie z 

wykorzystaniem multimediów  

-40 Każdorazowo/wychowawca 

Ośmieszanie oczernianie, 

wyzywanie i zastraszanie z 

wykorzystaniem multimediów 

– jeśli zdarzenie zostanie 

skierowane na policję 

-50 Każdorazowo/wychowawca 

BIBLIOTEKA 

Brak poszanowania 

podręczników 

-20 Raz na semestr/wychowawca 

DODATKOWE UJEMNE PUNKTY 

Inne negatywne zdarzenia od -1 do -20 Każdorazowo/nauczyciel 

Brak karty wejściowej -2 Każdorazowo/nauczyciel 

 


