
REGULAMIN WYSTAWIANIA 

OCENY ZACHOWANIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6  

IM. JOACHIMA LELEWELA W POZNANIU 
 

 

 

     § 1. 

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności : 

1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. 

2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

     

 § 2. 
Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w Szkolnym Systemie 

Oceniania. 

    

  § 3. 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

Na ocenę zachowania nie mogą mieć wpływu oceny z poszczególnych przedmiotów. 

      

§ 4. 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.                                           

     

 § 5. 

Zachowanie ucznia ocenia się następująco : 

                                          I  i  II  SEMESTR                
wz   - wzorowe                 301 pkt. i więcej                    

bdb - bardzo dobre           231 pkt. – 300 pkt.                 

db   - dobre                       151 pkt. – 230 pkt.                 

pop - poprawne                 101 pkt. – 150 pkt.                 

ndp - nieodpowiednie           1 pkt. – 100 pkt.                     

ng   - naganne                        0 pkt. i mniej                              

UWAGA : 

Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej na I semestr (na koniec roku szkolnego ), 

jeżeli w ciągu całego semestru (roku ) opuścił bez usprawiedliwienia 10 godzin. 

     

 § 6. 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania określa Rada 

Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Samorządu Uczniowskiego. 

     

 § 7. 

Ustanawia się punktacyjny system ustalania oceny z zachowania. 

1. Każdy uczeń ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela na początku I semestru otrzymuje  

  200 punktów (równowartość oceny dobrej). 

W ciągu tego semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej 

lub niższej ocenie zachowania.  

Ocenę roczną zachowania ustala się w następujący sposób: 



na początku II semestru uczeń otrzymuje  200 punktów (równowartość oceny dobrej) oraz 

punkty za zachowanie w I semestrze, zgodnie z tabelą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konkretnemu zachowaniu : pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów wyszczególniona w § 17.  

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

z punktacją. 

      

§ 8. 
Każdy nauczyciel  ma prawo wpisywania swoich uwag na temat ucznia  

z równoczesnym poinformowaniem go o zapisie i liczbie punktów. 

         

§ 9. 

Uczeń ma prawo domagania się wpisu punktów do dziennika lekcyjnego. 

 

§ 10. 

Na koniec każdego semestru wychowawca wystawia ocenę zachowania na podstawie: 

punktacji, opinii nauczycieli oraz własnych spostrzeżeń. 

 

     § 11. 

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

prawo odwołania z wyjątkiem zastrzeżeń proceduralnych. 

 

     § 12. 

W przypadku popełnienia czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, czynu 

zagrażającego zdrowiu lub życiu oraz w innych skrajnie negatywnych sytuacjach zasada 

punktacji zachowania może zostać pominięta. 

 

     § 13.  
Na początku każdego miesiąca wychowawca ma obowiązek przeliczenia na punkty ( dla 

każdego ucznia)  ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych z poprzedniego miesiąca,  

(czyniąc odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym). 

 

   §14. 

Uczeń, który uzyska sumę punktów równą – 100 pkt , dostaje naganę wychowawcy klasy        

z pisemną informacją do rodziców. 

Uczeń, który uzyska sumę punktów równą – 200 pkt, dostaje naganę Dyrektora (z 

ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów). 

W przypadku uzyskania przez ucznia sumy punktów równej – 300  pkt Rada Pedagogiczna 

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

do psychologa lub pedagoga szkolnego oraz zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego . 

 

za ocenę wzorową w I semestrze  + 100 pkt 

               bardzo dobrą                 +  50 pkt 

               dobrą , poprawną                0 pkt 

               nieodpowiednią              –  50 pkt  

               naganną                          – 100 pkt 

 



 

     § 15. 

Regulamin wystawiania oceny zachowania jest umową zawartą między Radą Pedagogiczną 

a Samorządem Uczniowskim i wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko  

w porozumieniu tych dwóch stron. 

 

     § 16. 

Postanowienia końcowe. 

Punkty oznaczone gwiazdką (*) wpisywane są jednorazowo na koniec każdego semestru 

przez wychowawcę klasy.  

 

     § 17. 
 
Punkty dodatnie 

10-30 Praca na rzecz klasy, 

10-50 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (innych imprezach), olimpiadach itp.. 

10-30 Pomoc w organizacji imprezy szkolnej (poza lekcjami) 

10-20 Przygotowanie artykułu do szkolnej gazety   

30 Honorowe oddanie krwi. 

20-40 Udokumentowany udział w akcjach charytatywnych, wolontariat (każdorazowo) 

10-30 (*) Funkcja w szkole - Rada Samorządu Uczniowskiego (potwierdzona przez opiekuna SU) 

10-20 (*) Funkcja w klasie - Samorząd Klasowy (potwierdzona przez wychowawcę) 

10-50 (*) Punkty uznaniowe od wychowawcy 

20 100 % frekwencji w danym miesiącu - rozliczenie miesięczne. 

10 Brak spóźnień-rozliczenie miesięczne. 

20 Samopomoc koleżeńska  

20 (*) Praca w szkolnych kołach zainteresowań i innych szkolnych zajęciach pozalekcyjnych 

20 (*)Największa frekwencja czytelnicza. 

20-50 (*) Udokumentowana działalność w organizacjach (młodzieżowych, klubach sportowych, 
innych) 

Punkty ujemne : 

-10 Brak identyfikatora ( każdorazowo ) 

-40 - -20 Ignorowanie poleceń nauczyciela 

-20 Palenie papierosów na terenie szkoły 

-10 Wulgarne słownictwo (każdorazowo) 

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

-50 Naruszanie nietykalności cielesnej. 

-30 Nieodpowiedni strój uczniowski. 

-20 Łamanie zakazu korzystania  z telefonu komórkowego podczas lekcji. 

-20 Łamanie zakazu opuszczania terenu szkoły. 

-10 Nieoddanie kurtek i płaszczy do szatni 

-20 (*) Nieoddanie w terminie książek do biblioteki 

-5 Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą godzinę) 

-3 Spóźnienie na lekcję 

-50 Nieoddanie w terminie oceny z zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych 

-50 Szkalowanie (publiczne obrażanie) 

-50 Niszczenie mienia szkoły 

 

 

 

 

 

                                             Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej      31 sierpnia 2011r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


