
 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  

  

W LOTNICZYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU  

  

  

I. ZASADY OCENIANIA:  

1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 40 punktów.  

2. W ciągu półrocza uczeń może zdobywać kolejne punkty (dodatnie lub ujemne).  

3. Wychowawca dokonuje analizy zachowania każdego ucznia i podaje mu aktualną liczbę 

posiadanych punktów na koniec każdego miesiąca.  

4. Na zebraniu z rodzicami wychowawca informuje, ile w danym momencie punktów ma 

uczeń  i jaka z tego wynika ocena.  

5. Ocena roczna  zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego 

semestru.  

6. W przypadku, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub 

zagrażający zdrowiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę 

naganną z pominięciem zasad punktowania.  

7. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza punktami dodatnimi) 

30 punktów ujemnych w semestrze lub jeśli ma 30 (i więcej) godzin 

nieusprawiedliwionych  w semestrze.  

8. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził (poza punktami 

dodatnimi) 60 punktów ujemnych w semestrze lub jeśli ma 60 (i więcej) godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze.   

9. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził (poza punktami dodatnimi) 

90 punktów ujemnych w semestrze lub jeśli ma 90 (i więcej) godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze.   

10. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie wynikającą z frekwencji, nie może 

otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

11.  Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy nie wynikającą z frekwencji, nie może 

otrzymać oceny wyższej niż dobra. 



12. Zachowania pozytywne i negatywne nieujęte w regulaminie mogą być oceniane  

w sposób indywidualny przez wychowawcę.  

13. Nauczyciel wpisujący punkty jest zobowiązany do uzasadnienia przyznanych punktów  

( w dzienniku elektronicznym „komentarz”). 

14. W przypadku przyznania punktów przez nauczyciela niezgodnie z zasadami PSOZ lub  

w przypadku braku uzasadnienia, wychowawca nie uwzględnia tych punktów przy 

ustalaniu oceny zachowania. 

15. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca. 

16. Uczeń oceniany jest w następujących obszarach:  

• REPREZENTOWANIE SZKOŁY  

• STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH  

• PRACA NA RZECZ KLASY  

• KULTURA OSOBISTA  

• PRACA NA RZECZ INNYCH  

 

II. KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:  

• Ocena wzorowa – od 140  punktów  

• Ocena bardzo dobra – od 90 punktów do 139 punktów   

• Ocena dobra – od 40 punktów do 89 punktów  

• Ocena poprawna – od 0 punktów do 39 punktów  

• Ocena nieodpowiednia – od ( -1) punktu do ( -50) punktów  

• Ocena naganna – poniżej ( -50) punktów  

  

  



 

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  

  

REPREZENTOWANIE SZKOŁY  

  

Działanie  

Punkty 

dodatnie  
Punkty 

ujemne  
Uwagi  

1. Aktywna i twórcza praca w prezydium 

Samorządu uczniowskiego w tym 

reprezentowanie szkoły na uroczystościach 

pozaszkolnych i szkolnych.  

5 – 60  Punkty ujemne 

wpisuje 

wychowawca,  

Punkty przyznaje 

opiekun SU na 

koniec półrocza  

2.a) Udział w uroczystościach 

odbywających się poza zajęciami 

edukacyjnymi z wyłączeniem pkt1     

b) Występ na uroczystościach 

organizowanych przez szkołę z 

wyłączeniem pkt1  
 

30  

  

 

 

20  

 

 

 
 

nauczyciel 

przedmiotu 

lub opiekun  

SU, jeśli 

uczeń nie 

wywiąże się     

z podjętych 

działań     

  

  

    

  

  

  

  

  

5 – 10   

Punkty przyznaje 

organizator 

imprezy za każdym 

razem  

 

3. Pozalekcyjna pomoc w zorganizowaniu 

imprezy szkolnej z wyłączeniem pkt1  
5  Punkty przyznaje 

organizator 

imprezy za każdym 

razem  

4.  Osiągnięcie sukcesu w konkursach 

przedmiotowych  i zawodach sportowych 

na etapie szkolnym – miejsca I - III  

10  Punkty przyznaje 

nauczyciel  

przedmiotu                

za każdym razem  

5. Udział w konkursach przedmiotowych     

i zawodach sportowych na etapie szkolnym  
5-10  Punkty przyznaje 

nauczyciel  

przedmiotu              

za każdym razem  



6. Reprezentowanie szkoły w konkursach    

i zawodach sportowych  

  

10  

Punkty przyznaje 

nauczyciel  

przedmiotu              

za każdym razem  

7. Zdobycie tytułu finalisty, laureata lub I –  

III miejsca   

a) w międzyszkolnych, rejonowych,   

b) wojewódzkich, ogólnopolskich,   

c) międzynarodowych  konkursach 

przedmiotowych lub   zawodach 

sportowych (indywidualnie lub 

zespołowo)  

 

 

 

 

 

20  

40  
50 

Punkty przyznaje 

nauczyciel  

przedmiotu za 

każdym razem 

8. Uzyskanie najwyższej lokaty   w 

konkursie (potwierdzone przez  

organizatora)     

  

10  

Punkty przyznaje 

nauczyciel  

przedmiotu              

za każdym razem  

9. Udział w szkolnym etapie olimpiad 
przedmiotowych 

 

20  Przyznaje 

przewodniczący 

komisji szkolnej 

  

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH  

  

Działanie  

Punkty 

dodatnie  

Punkty 

ujemne  

Uwagi  

1. 100% frekwencja  25  -  Punkty przyznaje 

wychowawca           

za każdy miesiąc  

2. Brak godzin nieusprawiedliwionych z 

wyłączeniem pkt1 przy wypełnieniu kryterium 
z pkt.2 

10  -  Punkty przyznaje 

wychowawca           

za każdy miesiąc  



3. Brak spóźnień w miesiącu  5  

1 za każde 3 

spóźnienia  

Punkty przyznaje 

wychowawca           

za każdy miesiąc  

4. Opuszczanie zajęć lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia  
-  

1 za każdą 

godzinę  

Punkty przyznaje 

wychowawca za 

każdy miesiąc  

5. Nieprzestrzeganie obowiązku 

pozostawiania okryć wierzchnich  w 

szafkach  

-  5  

Za każdym razem  

6. Nieprzestrzeganie obowiązku nie 

używania telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych w czasie lekcji  

-  10  

Za każdym razem  

  

PRACA NA RZECZ KLASY  

  

Działanie  

Punkty 

dodatnie  

Punkty 

ujemne  

Uwagi  

1. Aktywna praca w samorządzie 

klasowym  
5 – 30 

  
5-10 za nie 

wypełnianie 

swoich 

obowiązków  

Punkty przyznaje 

wychowawca           

na koniec semestru  

2. Pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych  
5-10  5 za nie 

wykonanie 

podjętych 

zobowiązań  
Za każdym razem  

3. Wykonanie lub przyniesienie materiałów 

do dekoracji Sali  

  

  

  

5 – 10   5 za nie 

wykonanie 

podjętych 

zobowiązań  Za każdym razem  

4. Dodatkowe prace organizacyjno – 

porządkowe w salach przedmiotowych  
5  -   

Za każdym razem  



5. Aktywny udział w kołach zainteresowań 

działających w szkole  

5 – 20     Punkty przyznaje 

opiekun koła na 

koniec semestru  

  

KULTURA OSOBISTA  

  

Działanie  

Punkty 

dodatnie  
Punkty 

ujemne  
Uwagi  

1. niestosowanie form grzecznościowych  

w stosunku do nauczycieli, koleżanek 

kolegów i innych pracowników szkoły  

  

5 

Punkty przyznaje 

wychowawca           

na koniec semestru  

2. Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść  

i wycieczek  

  

-  5-10 Za każdym razem  

3. Używanie wulgarnego słownictwa            

i gestów  

-  

10 Za każdym razem  

4. Aroganckie zachowanie wobec 

nauczycieli i innych pracowników szkoły  

-  

5-30 Za każdym razem  

5. Nie wykonanie polecenia nauczyciela  -  5 Za każdym razem  

6. Zaśmiecanie otoczenia  -  5 Za każdym razem  

7. Niestosowny wygląd do sytuacji  

i miejsca  
-  

5 Za każdym razem  

8. Jedzenie i picie na lekcji bez pozwolenia  -  5 Za każdym razem  

9. Palenie papierosów (także 

elektronicznych) w szkole lub poza szkołą  
-  

20 Za każdym razem  

10. Posiadanie lub bycie pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających 

alkoholu lub używanie środków 

odurzających w szkole lub poza szkołą  

-  

50 

Za każdym razem  

11. Zagrażanie własnemu lub cudzemu 

bezpieczeństwu  
-  

50 Za każdym razem  

12. Zastraszanie, znęcanie się fizyczne         

i psychiczne nad koleżankami i kolegami, 

naruszanie godności osobistej innej osoby  
także w internecie 

-  

50 Za każdym razem  



13. Celowe niszczenie mienia szkoły  i 

cudzej własności  

-  

50 Za każdym razem  

14. Oszukiwanie (np. fałszowanie 

dokumentów szkolnych,   
-  

50  Za każdym razem  

15. Kradzież, wymuszenia, szantaż               

w szkole i poza szkołą  
-  

50  Za każdym razem  

16. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji     

( rozmowy, krzyki, spacery po klasie, 

zabieranie cudzych rzeczy, rzucanie 

przedmiotami, itp.)  

-  

5-10  Za każdym razem  

17. znieważanie nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły    

 

50 Za każdym razem 

18.jawne okazywanie niechęci wobec innej 

osoby prowadzące do jej izolacji w klasie 

lub w szkole 

 

50  

 

  

PRACA NA RZECZ INNYCH  

  

Działanie  

Punkty 

dodatnie  

Punkty 

ujemne  

Uwagi  

1. Udział w akcjach charytatywnych, 

kampaniach społecznych, akcji 

krwiodawstwa, wolontariacie  

5 – 10 

 
 

-  

Za udział w jednej 

z akcji  

2. Pomoc koleżankom i kolegom w nauce  5 – 60   -  Punkty przyznaje 

wychowawca na 

koniec semestru  

3. Systematyczne i regularne 

udokumentowane działania w ramach 

wolontariatu  

60    Punkty przyznaje 

opiekun na koniec 

semestru  

4. Zbiórka surowców wtórnych, darów 

rzeczowych, żywności i innych    

5  za każdym razem 

nie więcej niż 30 w 

semestrze. 

 

  



 

Uczeń otrzymuje również punkty dodatnie za:  

- pochwałę Dyrektora Szkoły    + 50 pkt  

- pochwałę Wychowawcy Klasy     + 30 pkt  

Jeżeli nie były one ujęte w powyższym systemie oceniania  

  

Uczeń otrzymuje również punkty ujemne za:  

- naganę Dyrektora Szkoły       - 50 pkt  

-upomnienie Dyrektora szkoły -40 pkt  

- naganę Wychowawcy Klasy   - 30 pkt  

Jeżeli nie były one ujęte w powyższym systemie oceniania  

  

 


