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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWELA  

W POZNANIU 

 

§1. 

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. 

§2. 

Ocenę zachowania ustala się według skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania Zachowania. 

 

§3 

Wychowawca klasy we wrześniu zapoznaje uczniów na lekcjach wychowawczych  

i rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu z rodzicami o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na 

oceny z zajęć edukacyjnych. Na ocenę zachowania nie mogą mieć wpływu oceny z 

poszczególnych przedmiotów. 

 

§4. 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

§5. 

Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

 

I i II półrocze 

wz- wzorowe    301 pkt. i więcej 

bdb- bardzo dobre   231-300 pkt. 

db- dobre    151-230 pkt. 

pop- poprawne   101-150 pkt. 

ndp- nieodpowiednie   1-100 pkt. 

ng- naganne    0 pkt. i mniej 
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§7. 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia i zasad jej ustalania określa Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. 

 

§8. 

Ustanawia się punktowy system ustalania oceny zachowania: 

1. Każdy uczeń ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela na początku I półrocza otrzymuje  200 pkt.  

(równowartość oceny dobrej). W ciągu tego półrocza może go zwiększyć  

lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

Ocenę roczną zachowania ustala się w następujący sposób: na początku II półrocza 

uczeń otrzymuje 200 pkt. ( równowartość oceny dobrej) oraz punkty za zachowanie  

w I półroczu zgodnie z tabelą: 

 

Ocena wzorowa +100 pkt. 

Ocena bardzo dobra +50 pkt. 

Ocena dobra  0 pkt. 

Ocena poprawna 0 pkt. 

Ocena nieodpowiednia -50 pkt. 

Ocena naganna -100 pkt. 

 

2. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów wyszczególniona w poniższej tabeli: 

 

   Punkty dodatnie: 

   (*)- oznacza jednorazowy wpis pod koniec półrocza 

10-30 pkt. Praca na rzecz klasy. 

50pkt. (*) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych ( innych 

imprezach), olimpiadach itp. 

20 pkt. Praca na rzecz szkoły. 

10 pkt. Przygotowanie artykułu do gazetki szkolnej. (każdorazowo) 

30pkt. Honorowe oddanie krwi.(każdorazowo) 

30pkt. (*) Praca w Samorządzie Uczniowskim . 

20 pkt. (*) Praca w Samorządzie Klasowym. 

-50-+50 

pkt. 

(*) Punkty uznaniowe od wychowawcy. 

20 pkt. 100% frekwencja w danym miesiącu- rozliczenie miesięczne. 

10pkt. Brak spóźnień- rozliczenie miesięczne. 

50 pkt. Udokumentowana działalność w organizacjach ( młodzieżowych, 

klubach sportowych, działalność wolontariacka). 

10 pkt. Udział w przedsięwzięciach charytatywnych, na rzecz innych. 

  

Punkty ujemne: 

 

-10 pkt.  Brak identyfikatora. (każdorazowo) 
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-40 pkt. Ignorowanie poleceń nauczyciela. 

-30 pkt. Palenie papierosów na terenie szkoły. 

-10 pkt. Wulgarne słownictwo. (każdorazowo) 

-50 pkt. Wulgarne odezwanie do nauczyciela i pracownika szkoły. (każdorazowo) 

-50 pkt. Naruszenie nietykalności cielesnej. 

-30 pkt. Nieodpowiedni strój uczniowski. (każdorazowo) 

-20 pkt. Łamanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego podczas 

lekcji.(każdorazowo) 

-40 pkt. Łamanie zakazu opuszczania terenu szkoły. 

-10 pkt. Nieoddanie kurtek i płaszczy do szatni. 

-5 pkt. Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia. (za każdą godzinę) – 

wpisywane na końcu danego miesiąca jako absencja za dany miesiąc. 

-3 pkt. Spóźnienie na lekcje. (każdorazowo) - wpisywane na końcu danego 

miesiąca jako absencja za dany miesiąc. 

 Absencja we wrześniu. 

 Absencja w październiku. 

 Absencja w listopadzie. 

 Absencja w grudniu. 

 Absencja w styczniu. 

 Absencja w lutym. 

 Absencja w marcu. 

 Absencja w kwietniu. 

 Absencja w maju. 

 Absencja w czerwcu. 

-50 pkt. Nieoddanie w terminie oceny z zajęć praktycznych lub praktyk 

zawodowych. 

-50 pkt. Szkalowanie. (publiczne obrażanie) 

-100-

50pkt.  

Niszczenie mienia szkoły. 

-20-50pkt. Działania wpływające negatywnie na wizerunek szkoły. 

 

3. Zwiększenie liczby punktów lub ich utrata wynika z zachowania ucznia zgodnie  

z w/w punktacją 

 

§9. 

Każdy nauczyciel ma prawo wpisywania swoich uwag na temat ucznia z równoczesnym 

poinformowaniem go o zapisie i liczbie punktów. 

 

§10. 

Uczeń ma prawo domagania się wpisu punktów do dziennika lekcyjnego. 

 

§11. 

Na koniec każdego półrocza wychowawca wystawia ocenę zachowania na podstawie: 

punktacji, opinii nauczycieli oraz własnych spostrzeżeń. 
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§12. 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

prawo odwołania z wyjątkiem zastrzeżeń proceduralnych. 

 

§13. 

W przypadku popełnienia czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, czynu 

zagrażającego zdrowiu lub życiu oraz w innych skrajnie negatywnych sytuacjach zasada 

punktacji zachowania oraz stopniowania kar może zostać pominięta. 

 

§14. 

Do 5-tego każdego miesiąca wychowawca ma obowiązek przeliczenia na punkty  

( dla każdego ucznia) liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych z poprzedniego 

miesiąca (czyniąc odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym). 

 

§15. 

Uczeń, który uzyskał sumę punktów równą -300 pkt., otrzymuje naganę wychowawcy klasy  

z pisemną informacją do rodziców. 

Uczeń, który uzyskał sumę punktów równą -400 pkt., otrzymuje naganę Dyrektora  

( z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów). 

W przypadku otrzymania przez ucznia sumy punktów równej -500 pkt. Rada Pedagogiczna 

może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, po uprzednim skierowaniu sprawy 

do psychologa i pedagoga szkolnego oraz zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

Zmodyfikowany Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania w ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela  

w Poznaniu został przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 10 września 2015r. z mocą obowiązywania od 

01.09.2015r. 

 


