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REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE 

 
Zasady ustalania ocen z zachowania 
 

I. Ocenianie zachowania ma na celu: 

• aktywizowanie uczniów do współdziałania w procesie wychowania, 

• przejęcie przez uczniów odpowiedzialności za własne poczynania, 

• kształtowanie postaw uznanych za społecznie pożądane, 

• wdrażanie do samooceny, 

• wyrażanie opinii o stopniu przestrzegania przez uczniów przyjętych w szkole norm 
postępowania, 

• pobudzenie potrzeby doskonalenia postaw i  zachowań. 
 

II. Postanowienia ogólne 
1. Ocenę zachowania kreuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli szkoły 

oraz uczniów danej klasy. 
2. Informacje na temat zachowania uczniów gromadzone są przez wychowawcę                            

na bieżąco w zeszycie uwag klasy lub ucznia. Źródłem informacji są też notatki                           
w dzienniku lekcyjnym, uwagi nauczycieli, zgłoszenia od uczniów, obserwacje własne 
wychowawcy, itp. 

3. Oceny zachowania dokonuje się pod koniec każdego semestru. 
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia (punktualność, frekwencja, stosunek                             
do obowiązku nauki), 

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

• dbałość o honor i tradycje szkoły, 

• dbałość o piękno mowy ojczystej (wulgaryzmy), 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

• aktywność i kreatywność na rzecz szkoły, 

• okazywanie szacunku innym osobom. 
5. Semestralną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 

• wzorowe 

• bardzo dobre 

• dobre 

• poprawne 

• nieodpowiednie 

• naganne 
6. Ocena zachowania uzależniona jest od liczby punktów osiągniętych przez ucznia. 
7. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 
 

Ocena Liczba punktów 

wzorowa  265 i więcej 

bardzo dobra 225 - 264 

dobra 185 - 224 

poprawna  145 - 184 

nieodpowiednia  105 – 144 

naganna  mniej niż 104 

 

8. Na początku każdego semestru  uczeń otrzymuje kredyt 200 punktów. Poprzez swoje 
działania i postawę może liczbę tych punktów powiększyć lub pomniejszyć (utracić).  



- 2 - 

 

9. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania w przypadku, gdy w ciągu 
semestru zanotuje więcej niż 30 punktów ujemnych. 

10. W przypadku gdy uczeń w ocenianym okresie otrzymał punkty ujemne wyłącznie 
w związku z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi nie powinien (nie może) 
otrzymać oceny z zachowania niższej niż nieodpowiednia (bez względu na liczbę 
uzyskanych punktów). 

11. Punkty (dodatnie lub ujemne) przyznawane w ostatnim tygodniu roku szkolnego (po 
dokonaniu klasyfikacji) będą uwzględnione w kolejnym roku szkolnym. Dotyczy to 
uczniów kontynuujących naukę. Uczniowie mają obowiązek rozliczyć swoje 
nieobecności (w tym semestrze) do dnia rozdania świadectw. 

12. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania bierze się pod uwagę ocenę z pierwszego 
semestru. 

13. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) 
w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy o zasadach funkcjonowania 
punktowego systemu oceniania zachowania w Zespole Szkół Budowlanych w Pile. 

14. Wychowawca zobowiązany jest na bieżąco informować uczniów o zdarzeniach, które 
mają wpływ na ich ocenę zachowania, a raz w miesiącu dokonuje podsumowania 
(analizy) zachowania uczniów. 

15. Ocena ustalona przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami na podstawie niniejszego 
regulaminu jest ostateczna. 

16. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Zastrzeżenia   
te mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 

17. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora lub naganę z ostrzeżeniem skreślenia z listy 
uczniów oraz uczeń mający niską frekwencję (poniżej 70%) może reprezentować 
klasę/szkołę w zawodach i konkursach tylko za zgodą wychowawcy. 

 

III. Działania i aktywność ucznia, za które zdobywa dodatkowe punkty 
 

Lp. Zachowania pozytywne 
Liczba punktów 

możliwa do zdobycia  

 1. Udział w konkursach przedmiotowych i innych (przedmiotowych, artystycznych, 
ekologicznych i innych) – każdorazowo 

a) etap szkolny 
    - udział  
    - wyróżnienia 
    - miejsca 1-3 

 
5 pkt 
8 pkt 
10 pkt 

b) powiatowy 
    - udział  
    - wyróżnienia 
    - miejsca 1-3 

 
10 pkt 
15 pkt 
20 pkt 

c) wojewódzki  
     - udział 
     - wyróżnienia  
     - miejsca 1-3 

 
15 pkt 
20 pkt 
30 pkt 

2. Udział w zawodach sportowych – każdorazowo 

a) etap szkolny 
    - udział  
    - miejsca 1-3 

 
3 pkt 
5 pkt 

b) powiatowy 
    - udział  
    - miejsca 1-3 

 
5 pkt 
10 pkt 

c) wojewódzki  
     - udział 
     - miejsca 1-3 

 
10 pkt 
20 pkt 
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3. Praca na rzecz szkoły 

- czynności na rzecz innych organizacji, np. PCK,    
  wolontariat, itp. 

10 pkt każdorazowo 
[max 5 imprez w semestrze] 

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 
szkoły i poza nią (różne zbiórki na rzecz…, surowców wtórnych, 
baterii, itp.) 

10 pkt każdorazowo 

- udział w pracy samorządu uczniowskiego (efektywny) do 20 pkt w semestrze 
[punkty przydzielane przez 

opiekunów SU] 
- udział lub pomoc w organizacji imprez, apeli szkolnych, 
spektakli, udział w poczcie sztandarowym, itp. 

10 pkt każdorazowo 

- działania w zakresie promocji szkoły (pomoc w „drzwiach 
otwartych”, udział w prezentacjach wyjazdowych szkoły, 
działania promocyjne na wybranych portalach lub stronach 
www.) 

 do  20 pkt w semestrze 

- pomoc w przygotowaniu gazetek szkolnych, pomocy 
naukowych, itp. 

 5 pkt za każde 
przedsięwzięcie 

- opieka nad sprzętem nagłaśniającym, multimedialnym, itp. do 20 pkt w semestrze 

4. Praca na rzecz klasy  

- udział w pracy samorządu klasowego (efektywny) 1 – 20 pkt w semestrze 

- regularne wywiązywanie się z powierzonej funkcji w klasie (np. 
dyżurnego) 

5 pkt w semestrze 

- pomoc w organizacji imprez klasowych (spotkania 
z rodzicami, wigilia klasowa, wycieczka, itp.) 

do 10 pkt każdorazowo 

5. Pochwały – każdorazowo  

- wychowawcy wobec klasy 5 pkt 

- nauczyciela wpisana do dziennika do 10 pkt 

- wobec społeczności szkolnej (apel szkolny) do 10 pkt 

6.  Aktywność pozaszkolna (raz w semestrze) 

- udział w zajęciach pozaszkolnych (artystycznych, sportowych, 
samorządowych, itp.) potwierdzonych zaświadczeniem, 
dyplomem, wyróżnieniem, artykułem 
w mediach, itp. 

do 20 pkt 

7. Premia za całkowity brak punktacji ujemnej 10 pkt   
raz w semestrze 

8. Własna inicjatywa ucznia 

- przygotowywanie tematów, zagadnień na lekcję wychowawczą  do 10 pkt każdorazowo 

- wykonanie gazetek szkolnych (inwencja własna ucznia) do 10 pkt każdorazowo  

- pomoc koleżeńska w nauce (zadeklarowana pomoc 
i  stwierdzone efekty, za aprobatą grupy) 

do 10 pkt w semestrze 

- liderzy czytelnictwa w bibliotece szkolnej: I, II i III miejsce w semestrze: 
I (15 pkt) 
II (10 pkt) 
III (5 pkt) 

9. Osiągane wyniki w nauce – średnia ocen ucznia (raz w semestrze) 

- od średniej klasowej do 3.49 5 pkt 

- równa, bądź wyższa niż 3.50 10 pkt 

- równa, bądź wyższa niż 4.00 20 pkt 

- równa, bądź wyższa niż 4.50 30 pkt 

10. Frekwencja ucznia na zajęciach szkolnych, zajęciach praktycznych i podczas 
kursów (na koniec miesiąca) 

- równa średniej klasowej do 89% 4 pkt 

- od 90% do 95% 6 pkt 

- od 96% do 99% 8 pkt 

- równa 100% 12 pkt 
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11. Obecność na zajęciach szkolnych i imprezach w ostatnim 
tygodniu nauki w szkole 

do 20 pkt 

12. Pozytywna zmiana postawy ucznia (ocena raz w semestrze) 

- w przypadku zdecydowanej poprawy zachowania ucznia 
(któremu wcześniej udzielono nagany lub wyższej kary) lub 
dotrzymanie warunków kontraktu stwierdzone przez 
wychowawcę i zespół klasowy (za aprobatą większości klasy 
i nauczycieli) 

do 50 pkt 

13.  Prezentowanie pozytywnych postaw i zachowań  

- nienaganna kultura osobista i koleżeńska postawa ucznia, 
szczególnie wyróżniająca się na tle klasy (zgłoszona przez 
wychowawcę lub klasę za aprobatą większości grupy) 

do 15 pkt w semestrze 

-  postawa mająca bezpośredni wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa lub zdrowia innej osoby (zaopiekowanie się 
osobą poszkodowaną, chorą, wezwanie pomocy, bezpośrednie 
udzielenie pomocy, itp.) 

do 20 pkt każdorazowo 

-  aktywna postawa, w wyniku której doszło do przerwania 
niebezpiecznej sytuacji (zapobieżenie bójce, przerwanie bójki 
lub niebezpiecznego zachowania innej osoby, ochrona innej 
osoby przed przemocą fizyczną, wymuszeniem, itp.) 

do 20 pkt każdorazowo  

14. Inne niewymienione zachowania pozytywne                              do 10 pkt w semestrze 
 

Uwaga: Punkty można przydzielić za aprobatą większości grupy lub na wniosek nauczycieli. 

 
IV. Działania, za które uczeń traci punkty 

 

Lp. Zachowania negatywne 
Liczba punktów 

możliwych do stracenia 

1. Nieobecności i spóźnianie się na zajęcia szkolne 

- spóźnienie na zajęcia szkolne  1 pkt za każde 

- opuszczenie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia  3 pkt za każde 

- samowolne oddalenie się w czasie grupowego wyjścia poza 
szkołę (np. na spektakle, do muzeum, itp.) 

10 pkt każdorazowo 

- nieusprawiedliwione nieobecności na obowiązkowych 
zajęciach szkolnych, wyjazdach i innych imprezach 
organizowanych przez szkołę 

3 pkt za każdą godzinę 
lekcyjną 

2. Otrzymanie uwagi o nieprawidłowym zachowaniu (odnotowanym w dzienniku, 
zgłoszonym przez nauczycieli, pracowników szkoły lub wychowawcę) 

- uporczywe przeszkadzanie w lekcji, zajęciach praktycznych, 
praktykach zawodowych i podczas kursów 

do 10 pkt za każde 

- posługiwanie się wulgarnym słownictwem 10 pkt każdorazowo 

- brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły 
oraz innymi uczniami (np. zuchwałe, bezczelne i aroganckie 
odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły) 

do 15 pkt każdorazowo 

- oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela 10 pkt każdorazowo 

- niewywiązywanie się z powierzonego zadania (np. dyżur, 
zadania klasowe, itp.) 

5 pkt za każde 

- niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, 
apeli, itp. oraz brak odpowiedniego stroju podczas 
uroczystości szkolnych 

10 pkt każdorazowo 

- używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego 
sprzętu elektronicznego bez zgody i wiedzy nauczyciela 

10 pkt każdorazowo 

- niewłaściwe zachowanie się podczas wycieczek szkolnych 
(obrażanie innych osób, niestosowanie się do poleceń 
opiekunów, samowolne oddalanie się z miejsca pobytu, 
stosowanie niedozwolonych używek, inne zachowania 
niebezpieczne szkodzące wizerunkowi klasy lub szkoły, itp.)  

do 15 pkt za każde 
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- wnoszenie kurtek na lekcje (niepozostawianie ich w szatni) 5 pkt każdorazowo 

- brak reakcji na kilkukrotne upomnienia dotyczące 
niewłaściwego ubioru 

5 pkt każdorazowo 

- niszczenie mienia szkolnego do 20 pkt za każde 

- fałszowanie dokumentów i podpisów (zwolnień, legitymacji 
szkolnych, usprawiedliwień, itp.) 

20 pkt każdorazowo 

3. 
 
 
 

Otrzymanie kary regulaminowej – każdorazowo 

- ustne upomnienie przez wychowawcę wobec klasy 5 pkt 

- upomnienie na piśmie 15 pkt 

- nagana (nagana z ostrzeżeniem) na piśmie  30 pkt 

- skreślenie z listy uczniów z zawieszeniem wykonania kary 40 pkt 

4. Agresja w stosunku do innych osób – każdorazowo 

- fizyczna (udział w bójce, pobicie innej osoby) do 30 pkt 

- psychiczna (umieszczanie w Internecie zdjęć i filmików bez 
wiedzy i zgody osób fotografowanych [osób umieszczonych na 
zdjęciu] i filmowanych) 

20 pkt 

- psychiczna (wszystkie formy szykanowania, nękania, 
zastraszania, obgadywania, czy pisania nieprawdy, 
wykorzystując zwłaszcza elektroniczne kanały przepływu 
informacji [np. w Internecie na forach internetowych, czy 
społecznościowych, itp.]) 

20 pkt 

5.  
 
            

Palenie papierosów (w tym e-papierosów) na terenie 
szkoły i jej przyległym obszarze (odnotowane w dzienniku 
lub materiałach dyrekcji szkoły) 

10 pkt każdorazowo 

6. Zachowania grożące bezpieczeństwu i zdrowiu innych 
osób 

do 30 pkt każdorazowo 

7. Zachowanie niegodne ucznia poza terenem szkoły, mające 
wpływ na wizerunek szkoły, jej honor i tradycje 

30 pkt każdorazowo 

8.  Kradzież, wymuszenie lub wyłudzenie pieniędzy na terenie 
szkoły i jej przyległym obszarze 

30 pkt każdorazowo 

9. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu (dotyczy 
również wycieczek i imprez szkolnych) 

30 pkt każdorazowo 

10. Posiadanie, korzystanie i rozprowadzanie środków 
odurzających i alkoholu na terenie szkoły i podczas 
imprez organizowanych przez szkołę 

50 pkt każdorazowo  

11. Wnoszenie, posiadanie, używanie na terenie szkoły 
niebezpiecznych przyborów lub substancji 

15 pkt każdorazowo 

12. Inne, niewymienione negatywne zachowania ucznia 10 pkt w semestrze 
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