
PUNKTOWA OCENA Z ZACHOWANIA 
obowiązująca w KLO i KG w Cieszynie 

 
CELE I FUNKCJE 

OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 
1. W Katolickim Gimnazjum w Cieszynie i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, obowiązują oceny 

zachowania określone w § 73 Statutu Szkoły. 
2. Oceny z zachowania uczniów od dnia 1 listopada 2016 roku są przyznawane na zasadzie systemu 

punktowego. 
3. Punktowy system oceniania zachowania spełnia następujące role: 

 dydaktyczną; 
 wychowawczą; 
 porządkującą. 

 
Walorem dydaktycznym jest to, iż: 

 uczeń dowiaduje się, jaki rodzaj aktywności jest konstruktywny, a jaki nie;  

 uczeń może współuczestniczyć w ocenianiu siebie i innych; 

 uczeń doświadcza poczucia sprawstwa w kwestii swojej oceny z zachowania; 

 uczniowie o różnej osobowości i różnym temperamencie mogą znaleźć różne, adekwatne dla 
siebie obszary aktywności i „wykazać się”. 

Walorem wychowawczym jest to, iż: 

 uczeń w większym stopniu bierze odpowiedzialność za swój los, 

 uczeń doświadcza ponoszenia konsekwencji za swoje działania (pozytywne i negatywne). 

 uczeń ma okazję zadośćuczynienia i polepszenia swojej oceny, 
Walor porządkujący dotyczy nauczycieli, którzy mają bogatszą możliwość opisywania zachowań uczniów 
oraz uzasadnienia swojej oceny w szerszych kategoriach oraz rodziców, którzy mogą w sposób przejrzysty 
obserwować zachowanie swojego dziecka z szerszej perspektywy, tzn. nie tylko z pozycji zachowania w 
domu. 
 
4. Punktowy system oceniania opiera się na założeniu, iż przedmiotem i podmiotem oceny jest 

zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą, a więc: 

 przestrzeganie zasad Statutu i Regulaminów Szkolnych, 

 przestrzeganie zasad „umów” i kontraktów i umów klasowych, 

 przestrzeganie zasad ustalonych przez nauczycieli danego przedmiotu, 

 przestrzeganie usankcjonowanych społecznie zasad współżycia w grupie. 
5. Zachowanie ucznia poza szkołą jest ujęte w ocenie zachowania. 
6. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: 

a) ocenianie bieżące przez wychowawcę i nauczycieli; 
b) klasyfikacja śródroczna (semestralna); 
c) klasyfikacja roczna; 
d) klasyfikacja końcowa. 

W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić aspekt samooceny ucznia.7. 
7. Ocena końcoworoczna (końcowa) jest kontynuacją punktacji okresowej. 
 

ZADANIA WYCHOWAWCY 
 
1. Wychowawca ostatecznie przyznaje liczbę punktów zgodnie z obowiązującym regulaminem. 
2. Każdy wychowawca posiada regulamin punktowych zasad przyznawania oceny z zachowania. 
3. Wychowawca na zebraniach klasowych i w rozmowach indywidualnych zobowiązany jest do 

poinformowania rodzica (prawnego opiekuna) o aktualnym zachowaniu ucznia. 
4. Uczeń ma prawo do zapoznania się ze swoją punktacją w „połowie” każdego semestru.  



5. Wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie w terminach określonych w 
§  75 pkt. 3  Statutu Szkoły. 

 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 
 
1. Ustala się ocenę zachowania ucznia według kryteriów: 

 Uczeń uzyskuje wyjściowo: 200 pkt. 

 Zachowanie WZOROWE: ponad 350 pkt.  

 Zachowanie BARDZO DOBRE: 281-350 pkt. 

 Zachowanie DOBRE: 201-280 pkt. 

 Zachowanie POPRAWNE: 101-200 pkt. 

 Zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 1-100 pkt. 

 Zachowanie NAGANNE: 0 pkt. i poniżej 
 
2. Podstawą do obliczenia punktów w okresach wymienionych wg niniejszego regulaminu są 

następujące dokumenty: 
a) dziennik elektroniczny LIBRUS 
b) oceny ucznia wystawiona przez kolegów i koleżanki z klasy (tzw. ocena klasy), 
c) notatki pedagogów oraz pisemnie informacje od dyrekcji szkoły. 

3. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia, nauczyciele i pracownicy szkoły są 
zobowiązani odnotować w dzienniku elektronicznym. 

4. Zapisy w zeszycie wychowawczym/ uwag (jeżeli wychowawca taki prowadzi) muszą być: datowane, 
opatrzone podpisem czytelnym osoby wpisującej uwagę, zawierać odpowiedni zakres. 

5. Nauczyciel wpisując uwagę – negatywną lub pozytywną informuje ucznia o jej treści. 
6. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich uzyskanych w 

okresie pkt. jak również po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów (samoocenie) danej klasy oraz po 
samoocenie ucznia. 

7. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić. 
8. Oceny wzorowej nie uzyska uczeń, posiadający 30 pkt. ujemnych. 
9. Uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie otrzyma oceny bardzo dobrej. 
10. Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania w szczególnych przypadkach. Są 

to: 
 zaburzenia emocjonalne, 
 nadpobudliwość, 
 nerwice, 
udokumentowane zaświadczeniem lekarskim lub opinią/ orzeczeniem właściwej poradni. 

11. Za udział w zawodach sportowych uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów w semestrze (nie 
dotyczy gimnastyki sportowej). 
 

OCENA ZACHOWANIA – SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA 

 

L.P. Kategoria  Ilość 
punktów 

PUNKTY DODATNIE 

I. ZAWODY SPORTOWE 

1.  szkolne 10 

2.  miejskie, międzyszkolne -udział 10 

miejsca 1–3 +15 

miejsce 4-6 +10 

3.  wojewódzkie – udział 20 

miejsca 1–3 +15 

miejsce 4-6 +10 

4.  ogólnopolskie – udział   30 



miejsca 1–3 +30 

miejsce 4-8 +15 

5.  międzynarodowe 30 

miejsca 1–8 +30 

II. KONKURSY I OLIMPIADY 
konkursy i olimpiady przedmiotowe z kolejnymi stopniami organizacji 

 (punktowany każdy konkurs lub olimpiada) 

6.  etap szkolny: udział w konkursie lub olimpiadzie 10-30 

7.  etap rejonowy lub międzyszkolny 20-40 

8.  etap wojewódzki  30 

9.  finalista +10 

10.  laureat +20 

11.  konkurs wewnątrzszkolny – udział 5 

12.  miejsce 1-3 +10 

13.  konkurs międzyszkolny organizowany przez inną szkolę (w przypadku braku 
eliminacji szkolnych) - udział 

10 

14.  miejsce 1-3 +15 

15.  konkurs ogólnopolski - udział 20 

16.  wysoka lokata 1-10 +20 

III. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY I KLASY ORAZ ŚRODOWISKA POZASZKOLNEGO 

17.  aktywna praca na rzecz środowiska i szkoły 1-20 K1 

18.  aktywny udział w życiu szkoły, praca w samorządzie szkolnym 20 K 

19.  aktywne i sumienne sprawowanie funkcji w klasie 1-15 S 

20.  reprezentowanie szkoły na zewnątrz (poczet sztandarowy, udział w 
uroczystościach miejskich, wojewódzkich, debatach itp.) 

1-15 K 

21.  aktywny udział w projektach szkolnych, międzyszkolnych oraz promocji szkoły 10-30 K 

22.  pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (np. apele, imprezy 
okolicznościowe, zawody sportowe czy rekreacyjne, dni otwarte) 

1-20 K 

23.  praca na rzecz klasy (np. kronika, gazetka, pomoc w organizacji imprez 
klasowych itp.) 

1-15 K 

24.  udokumentowana pomoc kolegom w nauce (efekty pomocy odzwierciedlone 
w ocenach np. kolega poprawił sprawdzian, uzupełnił brakujące zadanie) 

5-20 K 

IV. OCENA KLASY, NAUCZYCIELI i SAMOOCENA 
(w tej kategorii uczeń może uzyskań nawet 30 pkt w semestrze) 

25.  wzorowa 10 

26.  bardzo dobra 8 

27.  dobra 6 

28.  poprawna 3 

29.  nieodpowiednia i naganna 0 

V. KULTURA OSOBISTA I WYWIĄZYWANIE SIĘ Z POWINNOŚCI UCZNIOWSKICH 

30.  punktualność – brak spóźnień 20 S2 

31.  reagowanie na przejaw zła i nietolerancji (bójki, przejawy agresji, przemoc 
psychiczna) 

20 K 

32.  aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (aktywny udział w pracach kół 
zainteresowań, organizacjach społecznych, klubach sportowych, zespołach 
artystycznych itp.) 

5-25 S 

33.  najwyższe czytelnictwo w klasie 10 S 

34.  wzorowa frekwencja w semestrze: 
 o godz. opuszczonych 
 1-15 godz. opuszczonych 

 
30 S 
15 S 

35.  efektywność w nauce:  

                                                           
1
 *K - każdorazowo 

2
 *S – na semestr 



 średnia ocen 4,75 i wyżej 
 średnia ocen z zakresu 4,0 – 4,74 
 średnia ocen z zakresu 3,5 – 3,99  
 średnia ocen z zakresu 3,0 – 3,49  

30 S 
20 S 
10 S 
5 S 

36.  punkty do dyspozycji dyrektora szkoły 1-50 K 

37.  Punkty do dyspozycji wychowawcy 1-50 K 

PUNKTY UJEMNE 

1.  celowe przeszkadzanie na lekcji, złośliwe komentarze, rozmowy nie na temat 
podczas lekcji – za każdą uwagę 

10 K 

2.  niewykonywanie poleceń nauczyciela – za każdą uwagę 10 K 

3.  aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły – za 
każdą uwagę 

10 K 

4.  ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne – za każdą uwagę 10-30 K 

5.  bójka, pobicie, chuligańskie zachowanie  30-50 K 

6.  wulgarne słownictwo – za każdą uwagę 10-30 K 

7.  wandalizm – niszczenie mienia kolegi, szkolnego i pozaszkolnego 30-50 K 

8.  kradzież, wyłudzenia 30-100 K 

9.  zaśmiecanie otoczenia 10 K 

10.  palenie papierosów 20K 

11.  posiadanie lub picie alkoholu 150K 

12.  posiadanie lub zażywanie środków odurzających  150 K 

13.  spóźnianie się na lekcje – za jedno spóźnienie 5 K 

14.  opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1 lekcję 10 K 

15.  nieobecność nieusprawiedliwiona na 1 godz. lekcyjnej wynikającej z planu 
ucznia 

10 K 

16.  opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw  10 K 

17.  niewykonanie zobowiązań (np. nie zgłoszenie się na konkurs mimo 
wcześniejszej deklaracji, nie wykonanie zadania na rzecz szkoły czy klasy) – za 
każdą uwagę 

30 K 

18.  nieodpowiedni do sytuacji strój (np. brak stroju galowego na uroczystości, 
niewłaściwy ubiór w czasie lekcji – zbyt krótka spódnica, duży dekolt) 

10 K 

19.  oszukiwanie rodziców i nauczycieli (np. fałszowanie dokumentów, mówienie 
nieprawdy) 

20 - 50 K 

20.  niewypełnianie obowiązku dyżurnego 5 K 

21.  jedzenie, picie, rzucie gumy podczas lekcji 10 K 

22.  używanie bądź zabawa telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 
elektronicznym (mp3, mp4, dyktafon, tablet itp.) 

10 K 

23.  nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych  - powyżej dwóch miesięcy 5 K 

24.  brak zwrotu materiałów bibliotecznych na koniec roku szkolnego 10 K 

25.  niewłaściwe korzystanie ze stanowisk komputerowych w pracowni 
komputerowej lub czytelni 

5-20 K 

26.  przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, 
petarda) 

30-50 K 

27.  zorganizowana przemoc 100 K 

28.  stwarzanie sytuacji, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu (np. użycie gazu 
łzawiącego lub innych niebezpiecznych substancji, zabawa gaśnicą itp.) 

50 K 

29.  nagana wychowawcy klasy na forum klasy 50 K 

30.  nagana dyrektora szkoły na forum szkoły 100 K 

31.  złamanie zarządzenia dyrektora szkoły 25 K 

32.  punkty do dyspozycji dyrektora szkoły 1-50 K 

33.  brak obuwia zmiennego   10 K 
 


