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KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA  

oraz  

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA  

UCZNIÓW  

W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

W WIELICZCE  
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Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu 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.  

§ 1 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów): 

• warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, 
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,  
• skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

§ 2 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  

§ 3 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności  
(Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.§ 15. 1.)  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.  
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.  
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.  
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.  
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.  

7. Okazywanie szacunku innym osobom.  
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§ 4  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Zasady oceniania zachowania ucznia opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych, a także w oparciu o Statut Szkoły.  

Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uczeń zawsze, bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, osiąga wyniki w nauce na 
miarę swoich możliwości, wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, wytrwałe 
i systematycznie ją poszerza oraz nabywa nowe umiejętności. Uczeń wzorowy jest 
pracowity i  sumienny. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne 
oraz usprawiedliwia wszystkie nieobecności.  

2. Uczeń bierze aktywny udział w zawodach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
udziela się w organizacjach uczniowskich. Uczeń wykazuje się dużą samodzielnością, 
aktywnością i kreatywnością na wielu płaszczyznach życia szkoły, wzorowo pełni 
swoją funkcję w zespole, wspiera działania innych członków zespołu. Jest 
odpowiedzialny  w wywiązywaniu się z powierzonych mu obowiązków i przyjętych  
zadań.  

3. Wzorowy uczeń dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły. Godnie reprezentuje  szkołę 
w środowisku. Realizuje zadania  na rzecz promocji szkoły.  

4. Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą, a jego postawa 
nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.  

5. Uczeń zawsze dba o estetykę stroju, nie narusza postanowień zawartych w Statucie 
Szkoły. Ma właściwy stosunek do zakazu palenia, picia alkoholu i stosowania środków 
odurzających. 

6. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy 
zła, szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje 
mienie szkoły i własność prywatną. Chętnie i często pomaga innym. Przestrzega  
zasad bezpieczeństwa.  

7. Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom 
I kolegom, przejawia umiejętność współżycia z rówieśnikami, koleżeńskość, 
tolerancję, a także niekonfliktowość.  

Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uczeń bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, osiąga wyniki w nauce na miarę 
swoich możliwości, wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, wytrwałe 
systematycznie ją poszerza oraz nabywa nowe umiejętności. Jest pracowity 
i sumienny. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a także 
usprawiedliwia nieobecności – dopuszcza się maksymalnie 10 godzin 
nieusprawiedliwionych.  

2. Uczeń bierze udział w zawodach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziela się 
w organizacjach uczniowskich. Uczeń wykazuje się aktywnością i kreatywnością 
w życiu szkoły, bardzo dobrze pełni swoją funkcję w zespole, wspiera działania 



 4 

innych członków zespołu. Jest odpowiedzialny  w wywiązywaniu się z powierzonych 
obowiązków i przyjętych zadań.  

3. Uczeń bardzo dobry dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły. Godnie  reprezentuje  
szkołę w środowisku.   

4. Uczeń jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą, a jego postawa nacechowana 
jest życzliwością w stosunku do otoczenia.  

5. Uczeń  dba o estetykę stroju, nie narusza postanowień zawartych w Statucie Szkoły. 
Ma właściwy stosunek do zakazu palenia, picia alkoholu i stosowania środków 
odurzających.  

6. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy 
zła, szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje 
mienie szkoły i własność prywatną. Pomaga innym. Przestrzega zasad bezpieczeństwa.  

7. Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom 
i kolegom. Jest  koleżeński i  tolerancyjny.  

Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uczeń na ogół  wypełnia obowiązki szkolne, osiąga wyniki w nauce na miarę swoich 
możliwości, wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy,  stosunkowo systematycznie 
ją poszerza i nabywa nowe umiejętności. Jest pracowity i sumienny. Na ogół 
systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne oraz stara się 
usprawiedliwiać nieobecności- dopuszcza się maksymalnie 20 godzin 
nieusprawiedliwionych.  

2. Uczeń wykazuje się samodzielnością, aktywnością i kreatywnością w życiu szkoły, 
dobrze pełni swoją funkcję w zespole. Na ogół jest odpowiedzialny  w wywiązywaniu 
się z powierzonych obowiązków i przyjętych zadań.  

3. Uczeń zazwyczaj dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły. Godnie  reprezentuje  
szkołę w środowisku.   

4. Uczeń na ogół jest taktowny, prezentuje dużą kulturę osobistą, a jego postawa 
nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.  

5. Uczeń  dba o estetykę stroju, stara się nie naruszać postanowień zawartych w Statucie 
Szkoły. Ma właściwy stosunek do zakazu palenia, picia alkoholu i stosowania 
środków odurzających  

6. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, próbuje reagować na 
przejawy zła, szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, 
szanuje mienie szkoły i własność prywatną. Stara się pomagać innym. Przestrzega  
zasad bezpieczeństwa.  

7. Uczeń stara się okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 
koleżankom i kolegom. Jest  koleżeński i  tolerancyjny.   

Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uczeń nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu 
niesystematycznej pracy. Często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie 
i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. Niesystematycznie oraz 
niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a także nie usprawiedliwia nieobecności - 
- dopuszcza się maksymalnie 50 godzin nieusprawiedliwionych.  

2. Uczeń jest w niewielkim stopniu zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go 
uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce, niechętnie bierze udział w szkolnych 
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przedsięwięciach. Powierzone obowiązki wykonuje z oporem. Jeżeli  bierze udział 
w niektórych działaniach realizowanych na terenie szkoły, to korzysta z pomocy 
innych członków zespołu, czasami opóźnia pracę lub stwarza konflikty.  

3. Raczej  dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły.   
4. Uczeń bywa nietaktowny, ale nie używa wulgaryzmów w rozmowach (przypadki 

nierespektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 
zdarzają się często, ale stopień ich szkodliwości społecznej i osobistej jest mały; 
oddziaływania wychowawcze odnoszą skutek). 

5. Uczeń nie zawsze dba o stosowność stroju, przestrzeganie zasad higieny i stanowisko 
pracy. 

6. Uczeń niejednokrotnie wykazywał się brakiem uczciwości, uchybiał godności własnej 
lub innych osób, nie okazywał szacunku dla pracy własnej lub cudzej, narażał na 
nieznaczny uszczerbek mienia prywatnego lub publicznego. Nie zawsze przestrzegał 
zasad bezpieczeństwa.  

7. Uczeń raczej nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 
koleżankom i kolegom.   

Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1. Uczeń zazwyczaj ma negatywny stosunek do nauki, osiąga niskie wyniki z powodu 
zaniedbania obowiązków szkolnych. Nie wykonuje poleceń nauczycieli, nie wypełnia 
powierzonych mu zadań. Niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia 
szkolne oraz nie usprawiedliwia nieobecności – ma powyżej 51 godzin 
nieusprawiedliwionych.  

2. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych 
wyników w nauce. Uczeń przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował 
żadnego z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego przez pozostałych 
członków zespołu, często opóźniał pracę lub stwarzał konflikty.  

3. Nie dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły.   
4. Uczeń zwykle jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

kolegów oraz innych osób, używa wulgaryzmów, przejawia negatywne zachowania, a 
zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku. Uczeń 
wchodzi w kolizję z prawem.  

5. Uczniowi trzeba bardzo często przypominać o odpowiednim stroju, dbałości o higienę. 
Uczeń nagminnie łamie postanowienia Statutu Szkoły.   

6. Uczeń w swoim postępowaniu często nie jest uczciwy, nie reaguje na przejawy zła, nie 
szanuje pracy innych ani cudzej własności. Unika pracy na rzecz zespołu. Jego 
zachowanie często stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Uczeń nie reaguje na uwagi 
pracowników szkoły.  

7. Uczeń nie okazuje szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i 
kolegom.   
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§ 5 

W celu bieżącej obserwacji zachowania uczniów i jego oceny stosuje się Punktowy 
SystemOceny Zachowania. 

BIEŻĄCE OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA – Punktowy SystemOceny 
Zachowania  

1. Bieżącą obserwację zachowania ucznia poprzez odpowiednie wpisy punktów 
dodatnich i ujemnych prowadzi się w dzienniku elektronicznym.  Do wpisów są 
upoważnieni nauczyciele PCKZiU.  

2. Nauczyciele przyznają uczniom punkty dodatnie i ujemne, korzystając z zapisów 
tabeli.  

3. Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego 131 punktów.  
4. Uczeń, który w ciągu danego miesiąca nie otrzyma punktów ujemnych, premiowany 

będzie za swoje starania w celu poprawy zachowania wpisem w wysokości +5 
punktów. Za dokonanie wpisów odpowiedzialny jest wychowawca klasy.  

5. Każdy uczeń rozpoczyna II półrocze z dotychczasowym stanem punktowym 
powiększonym o dodatkowe punkty w przypadku uzyskania w I półroczu oceny 
wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej w wysokości: 15 punktów za ocenę wzorową , 
10 punktów za ocenę bardzo dobrą, 5 punktów za ocenę dobrą.   
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ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DODATNICH I UJEMNYCH 

PUNKTACJA UJEMNA 

L.p. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za: Ilość pkt 

1. Spóźnianie się  na lekcje (nieusprawiedliwione) 1 pkt za każde spóźnienie 

2. Godziny nieusprawiedliwione 2 pkt za każdą 
nieusprawiedliwioną lekcję 

3. Brak obuwia zmiennego 5 pkt 

4. Niestosowny ubiór 10 pkt 

5. Przeszkadzanie kolegom i nauczycielom w trakcie 
zajęć 

5 - 15 pkt 

6. Używanie wulgarnego słownictwa 5 – 15 pkt 

7. Aroganckie zachowanie wobec kolegów, 
nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób 

5 – 15 pkt 

8. Okłamywanie, oszukiwanie nauczycieli, 
pracowników i innych osób 

20 pkt 

9. Zaśmiecanie otoczenia, niedbałość o porządek 10 pkt 

10. Niszczenie cudzej własności i mienia szkolnego 20 – 50 pkt 

11. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 
przedmiotów, zagrażających zdrowiu innych 

50 pkt 

12. Poniżanie godności drugiego człowieka 5 – 30 pkt. 

13. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej 
(poniżanie, zastraszanie, cyberprzemoc) 

10 – 50 pkt 

14. Kradzież 50 pkt 

15. Uleganie nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki) 10 pkt za palenie papierosów 
50-100 pkt spożywanie 
alkoholu, używanie narkotyków 

16. Korzystanie w szkole z niedozwolonych stron 
internetowych 

20 pkt 

17. Sfałszowanie podpisu rodzica/prawnego opiekuna 
w drukach zwolnień i usprawiedliwień oraz 
innych dokumentach składanych w szkole 

50 pkt 

18. Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas 
zajęć 

10 pkt 

19. Łamanie zasad w czasie e-nauczania 5 – 20 pkt 

20. Palenie papierosów 10 pkt 

21. Inne, nieuwzględnione w powyższym zestawieniu 
przewinienia 

5-30 pkt 
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PUNKTACJA DODATNIA 

L.p. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: Ilość pkt 

1. Aktywne uczestnictwo w imprezach klasowych, 
akademiach i akcjach organizowanych przez szkołę 

10-30 pkt 

2. Chętne wykonywanie prac społecznych na rzecz 
klasy i szkoły (w godzinach pozalekcyjnych) 

10-20 pkt 

3. Czynny udział w pracach kółek  i organizacji 
szkolnych 

5- 30 pkt 

4. Godne reprezentowanie klasy oraz szkoły                        
w konkursach, olimpiadach, zawodach 

Konkursy klasowe 5 pkt 
Konkursy szkolne 10 pkt 
Szczebel gminy 20 pkt 
Szczebel powiatu 30 pkt 
Szczebel wojewódzki 40 pkt 
Szczebel ogólnopolski 50 pkt 

5. Pomoc koleżeńską 5-20 pkt 

6. Reagowanie na krzywdę innych i przejawy zła 10 - 30 pkt 

7. Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń                  
oraz terenów szkolnych 

5  - 15 pkt 

8. Wzbogacanie bazy szkolnej w pomoce 
dydaktyczne, wykonywanie pomocy naukowych 

5 - 20 pkt 

9. Wzorowe czytelnictwo 10 pkt na koniec semestru/roku 
szkolnego 

10. 100% frekwencję w ciągu miesiąca 
(brak nieobecności, spóźnień i zwolnień) 

30 pkt 

11. Brak punktów ujemnych w ciągu miesiąca 5 pkt 

12. Sumienne pełnienie funkcji w samorządzie 
szkolnym  (raz na semestr) 

20 pkt 

13. Otrzymanie wyróżnienia przez swoją klasę 10  pkt na koniec semestru/ roku 
szkolnego 

14. Zdobycie w I semestrze oceny z zachowania: 
1. wzorowej 
2. bardzo dobrej 
3. dobrej 

 
15 pkt 
10 pkt 
5 pkt 

15. Inne, nieuwzględnione w powyższym zestawieniu 
zasługi, osiągnięcia, czyny (  do dyspozycji 
wychowawcy) 

5-30 pkt 
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§ 6 

Ocena nauczycieli zawarta w Punktowym Systemie Oceny Zachowania polega na 
przeliczeniu punktów uzyskanych przez każdego ucznia w ciągu semestru na poszczególne 
oceny według skali: 
 

Wzorowe od 300 i więcej 

bardzo dobre od 221 do 299 punktów 

Dobre od 131 do 220 punktów 

Poprawne od 81 do 130 punktów 

Nieodpowiednie od 1 do 80 punktów 

Naganne od 0 i poniżej 
 

§ 7  

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

Nauczyciel wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
zgodniez poniższymi zasadami:  

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z ustalonymi  kryteriami, najpóźniej 
na 2 dni robocze przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 
na podstawie:  

• swoich własnych obserwacji,  
• po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy (ocena zespołu 

klasowego), samooceny ucznia,  
• uwag o uczniu zawartych w dzienniku lekcyjnym.  

2. Uczeń ma możliwość poprawy proponowanej oceny zachowania poprzez pozytywne 
działania, które ocenia wychowawca.   

3. Ocenom zachowania odpowiadają następujące stopnie:  

- wzorowe – 6  

- bardzo dobre – 5  

- dobre – 4  

- poprawne – 3  

- nieodpowiednie – 2  

- naganne – 1  

§ 8 

Odpowiednie zapisy służące wystawieniu śródrocznej i rocznej ocenie zachowania umieszcza 
się w dzienniku elektronicznym Librus w rubryce: Godzina wychowawcza.    


