
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM NR 85 W ROKU 

SZKOLNYM 2015/2016 
 

Ocena zachowania uwzględnia:  

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

2. Kulturę osobistą 

3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 

4. Nałogi i zachowania grożące odpowiedzialnością karną 

5. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska oraz działania na rzecz własnego rozwoju 

 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów. 

W ciągu semestru uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów. 

W gestii wychowawcy jest pula 30 punktów na jednego ucznia, które mogą być przyznane dodatkowo na 

koniec każdego semestru według uznania wychowawcy. 

 

Ocenę śródroczną wyznacza suma uzyskanych punktów i przyporządkowana jej konkretna ocena 

z tabeli nr 1, jednakże ostateczna ocena zachowania uwzględnia następujące zastrzeżenia: 

1. Oceny wzorowej nie otrzyma uczeń, który uzyskał więcej niż 10 punktów ujemnych.  

2. Oceny bardzo dobrej nie otrzyma uczeń, który uzyskał więcej niż 15 punktów ujemnych. 

3. Oceny dobrej nie otrzyma uczeń, który jednorazowo uzyskał więcej niż 20 punktów ujemnych. 

 

Tabela nr 1 – ocena śródroczna 

 

Ocena Zakres punktów 

wzorowe 200 i więcej 

bardzo dobre 150 - 199 

dobre 100 - 149 

poprawne 50  - 99 

nieodpowiednie 1 - 49 

naganne 0  - punkty ujemne 

 

Ocena roczna jest sumą punktów z obu semestrów, która wyznacza określoną ocenę zachowania z tabeli 

nr 2, jednakże ostateczna ocena roczna uwzględnia następujące zastrzeżenia: 

 

1. Oceny wzorowej nie otrzyma uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego uzyskał więcej niż 20 

punktów ujemnych. 

2. Oceny bardzo dobrej nie otrzyma uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego uzyskał więcej niż 

30 punktów ujemnych. 

3. Oceny dobrej nie otrzyma uczeń, który w każdym z semestrów uzyskał jednorazowo więcej niż 20 

punktów ujemnych. 

 

Tabela nr 2 – ocena roczna 

 

Ocena Zakres punktów 

wzorowe 400 i więcej 

bardzo dobre 300 - 399 

dobre 200 - 299 

poprawne 100 - 199 

nieodpowiednie 1 – 99 

naganne 0  - punkty ujemne 

 

W szczególnych przypadkach (nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie) spowodowania zagrożenia 

życia lub zdrowia lub skandalicznego zachowania ucznia, wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia może obniżyć ocenę z zachowania bez względu 

na liczbę uzyskanych punktów. 

 



Uczeń, który wielokrotnie przejawia zachowania agresywne i nie przestrzega norm społecznych może 

być ukarany naganą Dyrektora. 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

Tabela nr 3 

 

Punkty dodatnie 

Lp. Zachowanie lub sytuacja 

Liczba punktów 

lub  zakres 

od…do 

 

Kto i jak często 

przyznaje punkty 

 

1.  Usprawiedliwianie nieobecności w terminie  + 10 
wychowawca 

 raz w semestrze 

2.  Frekwencja 100% + 15 
wychowawca 

 raz w semestrze 

3.  

Wykonanie dekoracji klasy lub szkoły. 

Przyniesienie elementów dekoracyjnych, 

pielęgnacja roślin 

+10 do +20 

0 do +10 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

4.  
Pomoc w organizacji imprez klasowych lub 

szkolnych  
0 do + 20 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

5.  
Pomoc koleżeńska w pokonywaniu trudności 

w nauce 
+5 do +20 

każdy nauczyciel 

 raz w miesiącu 

6.  Praca w samorządzie klasowym lub szkolnym + 5 do + 20 

wychowawca/opiekun 

samorządu  

raz w semestrze 

7.  
Udział w pracach wolontariatu lub akcji 

charytatywnej 
+5 do +20 

opiekun wolontariatu 

każdorazowo 

8.  Udział w zbiórce surowców wtórnych 0 do +30 
opiekun samorządu 

raz w semestrze 

9.  
Systematyczny udział w zajęciach kół 

zainteresowań, SKS 

0 do + 20 

za każde koło 

każdy nauczyciel 

raz w semestrze 

10.  
Reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych 
+ 10 

nauczyciel WF 

za każde zawody 

11.  
Pełnienie funkcji reprezentacyjnych (np. poczet 

sztandarowy) 
+ 10 

wychowawca 

 raz w semestrze 

12.  Udział w konkursach przedmiotowych + 10 
nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

13.  
Osiągnięcia (pierwsze 3 miejsca) w szkolnych 

konkursach przedmiotowych lub zawodach 

sportowych 

+ 10 
nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

14.  
Osiągnięcia i wyróżnienia w konkursach 

przedmiotowych lub zawodach sportowych 

dzielnicowych, wojewódzkich, ogólnopolskich 

+10 do +30 
nauczyciel przedmiotu 

każdorazowo 

15.  
Zaangażowanie w przygotowanie projektu 

gimnazjalnego 
+10 do + 20 opiekun projektu 

 

Tabela nr 4 

 

Punkty ujemne 

Lp. 

 

Zachowanie lub sytuacja 

 

 

liczba punktów 

lub zakres 

 od …do 

 

Kto i jak często 

przyznaje punkty 

1.  Każda godzina nieusprawiedliwiona  - 1 
wychowawca 

raz w semestrze 

2.  Każde 3 spóźnienia - 1 wychowawca 



raz w semestrze 

3.  
Brak zaangażowania w przygotowanie projektu 

gimnazjalnego 
-10 opiekun projektu 

4.  
Lekceważenie poleceń nauczyciela/pracownika 

szkoły 
- 10 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

5.  Stosowanie wulgaryzmów (w mowie i  piśmie) - 20 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

6.  
Niewłaściwe/niekulturalne zachowanie na lekcji 

przeszkadzające w prowadzeniu lekcji 
- 10 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

7.  
Niewłaściwe/niekulturalne zachowanie w 

bibliotece, stołówce itp 
- 10 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

8.  Jedzenie lub picie na lekcji - 5 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

9.  

Śmiecenie w klasie, na korytarzu i innych 

miejscach w szkole 

 

- 10 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

10.  Żucie gumy na lekcji - 3 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

11.  Nieodpowiedni codzienny strój szkolny - 10 
wychowawca 

każdorazowo 

12.  
Brak stroju galowego na uroczystościach 

szkolnych 
- 10 

wychowawca 

każdorazowo 

13.  Nieprzestrzeganie obowiązku zmiany obuwia - 5 
wychowawca 

każdorazowo 

14.  
Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek 

szkolnych 
- 10 

wychowawca 

każdorazowo 

15.  
Nieprzestrzeganie zasad poruszania się po szkole 

( przebywanie w strefach zabronionych) 
- 5 

wychowawca 

każdorazowo 

16.  Nieterminowy zwrot książek do biblioteki -10 
wychowawca 

raz w semestrze 

17.  
Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej, budynku 

szkoły lub imprezy szkolnej 
-20 

każdy nauczyciel 

każdorazowo 

18.  

Korzystanie z telefonów komórkowych lub 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć/ 

na przerwie lub trzymanie ich w widocznym 

miejscu. 

( Nauczyciel ma prawo odebrać w/w 

urządzenie i przekazać do depozytu 

szkolnego. Urządzenie odbiera rodzic). 

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania 

z telefonów komórkowych lub innych urządzeń 

elektronicznych. 

1) upomnienie, 

2)  -10 ( za nie 

dostosowanie 

się do polecenia 

nauczyciela) 

każdy nauczyciel  

każdorazowo 

19.  

Niebezpieczne zachowanie w szkole (bieganie, 

siadanie na oparciach ław przy oknach, 

wychylanie się z okna, wyrzucanie przedmiotów 

z okna, gra w piłkę na korytarzu itp.) 

- 10 
wychowawca 

każdorazowo 

20.  
Przejaw nietolerancji, przezywania, upokarzania 

lub wyśmiewania innych osób 
- 20 

wychowawca 

każdorazowo 

21.  Szamotanina - 5 
wychowawca 

każdorazowo 

22.  Bójka, uszkodzenie ciała innej osoby -30 do -50 
wychowawca 

każdorazowo 

23.  
Niszczenie sprzętu szkoły (szafek, ławek, 

krzeseł, ścian lub sprzętu/rzeczy innych osób 

-10 do -20 

oraz zwrot 

kosztów 

naprawy lub 

wartości 

sprzętu/rzeczy 

wychowawca/każdy 

nauczyciel, 

każdorazowo 



24.  Palenie papierosów na terenie szkoły - 20 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

25.  
Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem 

alkoholu/środków odurzających  lub ich 

posiadanie 

-30 do - 50 
wychowawca 

każdorazowo 

26.  
Wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, 

szantażowanie 
- 30 do - 50 

wychowawca  

każdorazowo 

27.  
Pogróżki, pomówienia, wulgaryzmy i agresywne 

zachowanie wobec nauczyciela/pracownika 

szkoły 

- 50 
wychowawca 

każdorazowo 

28.  Oszukiwanie nauczyciela/pracownika szkoły -10 do -50 
każdy nauczyciel 

każdorazowo 

29.  Kradzież - 50 
wychowawca 

każdorazowo 

30.  
Posiadanie i/lub używanie niebezpiecznych 

przedmiotów 
- 20 do - 40 

wychowawca 

każdorazowo 

31.  Fałszowanie dokumentów - 50 
wychowawca 

każdorazowo 

32.  

Wykonywanie zdjęć/nagrań/fotomontaży bez 

zgody osoby zainteresowanej i /lub 

rozpowszechnianie ich w celu ośmieszenia lub 

poniżenia 

- 50 
wychowawca 

każdorazowo 

33.  
Naruszanie dobrego imienia szkoły lub 

pracownika szkoły 
-20 do -50 

wychowawca 

34.  Nagana Dyrektora -50 
wychowawca 

 

 

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności. 

 

1. Uczeń ma obowiązek posiadania dzienniczka ucznia. Usprawiedliwienia rodziców muszą być 

wpisane do dzienniczka.  Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu 7 dni od 

zakończenia nieobecności. Usprawiedliwienie powinno zawierać dokładne daty nieobecności. 

2. W przypadku dłuższej nieobecności (ponad 7 dni) rodzice (prawni opiekunowie) powinni 

niezwłocznie skontaktować się z wychowawcą. 

3. W razie planowanego wcześniejszego wyjścia ze szkoły, uczeń musi przedłożyć wychowawcy 

klasy lub zastępcy dyrektora szkoły, pisemne zwolnienie od rodziców (opiekunów prawnych). 

Zwolnienie musi być napisane na oddzielnej kartce, którą wychowawca zachowuje w swojej 

dokumentacji.  

4. W ostatnich dwóch tygodniach semestru lub roku szkolnego, nieobecności winne być 

usprawiedliwiane niezwłocznie (w ciągu 2 dni od zaistniałej nieobecności, telefonicznie, osobiście 

lub pisemnie). W przeciwnym razie nieobecności mogą zostać uznane za nieusprawiedliwione i 

wpłynąć na ocenę z zachowania.  

 


