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KARTA OCENY ZACHOWANIA 
 

Rok szkolny/ 
/semestr 

 
Skala ocen 

Nazwisko  wzorowe 
bardzo dobre 

dobre 
poprawne  

nieodpowiednie 
naganne 

250 i więcej 
176 – 249 
100 – 175 

51 – 99 
1 – 50 

0 i poniżej 

Imię  

Klasa  
Punkty na starcie 100 pkt 
Ogólna suma punktów 

(z uwzględnieniem 
punktów startowych) 

 

Ocena roczna / 
semestralna 

 

 

PUNKTY DODATNIE 
 

L.p. Kryteria oceny 
Maksymalna 

liczba punktów 
Uzyskana liczba 

punktów 

1. 
Laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim 
200  

2.  
Finalista konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim 
100  

3. 
Udział w etapie rejonowym konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
40  

4. 
Udział w etapie szkolnym konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ogólnopolskim 

10  

5. 
Wyróżnienie w konkursie przedmiotowym 

o zasięgu wojewódzkim 
10  

6. 
Zajęcie I miejsca w konkursie 

pozaszkolnym 
40  

7.  
Zajęcie II lub III miejsca w konkursie 

pozaszkolnym 
30  

8. Wyróżnienie w konkursie pozaszkolnym 10  

9.  
Zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie 

przedmiotowym 
30  

10. 
Zajęcie II lub III miejsca w szkolnym 

konkursie przedmiotowym 
20  

11. 

Udział w konkursie szkolnym 
wymagającym wkładu pracy ucznia, tylko 
w przypadku osiągnięcia min 30% ogółu 

punktacji 

5  

12. 
Zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim lub 
krajowym 

150  

13. 
Udział w zawodach sportowych na 

szczeblu wojewódzkim lub krajowym 
100  

14. 
Zajęcie I miejsca w pozaszkolnych 

zawodach sportowych 
40  

15. 
Zajęcie II i III miejsca w pozaszkolnych 

zawodach sportowych 
20  

16. Wyróżnienie w pozaszkolnych zawodach 10  
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sportowych 

17. 
Zajęcie I miejsca w szkolnych zawodach 
sportowych lub konkursach artystycznych 

20  

 18. 
Zajęcie II i II miejsca w szkolnych 

zawodach sportowych lub konkursach 
artystycznych 

10  

19. 
Reprezentowanie szkoły w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych 
10  

20. Udział w rozgrywkach szkolnych 5  

21. Praca w samorządzie szkolnym do 20  

22. Kultura osobista do 20  

23. 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek pracy nad sobą 
do 20  

24. Funkcja w klasie ( aktywne działanie) do 10  

25. 
Pomoc podczas szkolnej imprezy (chór, 

prowadzący, artyści, porządkowi itp.) 
10  

26. Pomoc i organizacja imprez sportowych 10  

27. Praca na rzecz klasy i szkoły 
5  

(maksymalnie 25/ 
miesiąc) 

 

28. 
Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, 

łagodzenie konfliktów koleżeńskich 
5  

29.  
Aktywne pełnienie funkcji dyżurnego   

( w klasie, szkole, na stołówce) 
5  

30. 
Brak uwag negatywnych w ciągu 

miesiąca 
5  

31. 100% frekwencja w miesiącu 5  

32. Punktualność ( ani jednego spóźnienia) 10/ semestr  

33. 
Brak nieusprawiedliwionych godzin w 

semestrze 
10  

34. Inne pozytywne formy aktywności  do 50  

35. Punkty do dyspozycji wychowawcy  do 50  

36. Punkty do dyspozycji klasy do 10  

37. 
Uzyskanie na I semestr 

oceny:(uwzględniane przy wystawianiu 
oceny końcoworocznej) 

bez uwag 
z 

uwagami 
 

a. wzorowej 50 30  

b. bardzo dobrej 40 20  

c. dobrej 10 0  

d. poprawnej 0 0  

e. nieodpowiedniej 0 0  

f. nagannej 0 0  

 
 

Suma 
punktów 

 

 
  jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z   
     zajęciem I miejsca 

 

PUNKTY UJEMNE 
 

L.p. Kryteria oceny 
Maksymalna 

liczba punktów 
Uzyskana liczba 

punktów 
1. Posiadanie i spożywanie alkoholu -200  

2. 
Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie 

narkotyków 
-200 

 

3. Bójka -50  

4. Kradzież do -200  

5. Wpisanie ocen do dziennika -100  
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6. Podrobienie usprawiedliwienia -100  

7. Palenie papierosów -100  

8. Wyłudzenie pieniędzy -50  

9. 
Lekceważący stosunek do pracowników 

szkoły 
-20 

 

10. 

Aroganckie i obraźliwe zachowanie w 
stosunku do nauczyciela (wulgaryzmy, 

groźby, ubliżanie, zachowanie w sposób 
obraźliwy) (wyzwiska, obelgi, gesty, 

pisma, rysunki); uderzenie, popchnięcie, 
kopnięcie 

do -200 

 

11. Zaczepki fizyczne -10  

12. Wulgarne słownictwo -10  

13. Niszczenie sprzętu i mebli -10  

14. Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia Jedna lekcja -5  

15. Ubliżanie koledze, zaczepki słowne -10  

16. Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek -10  

17. Niewykonanie poleceń nauczyciela -5  

18. 
Niewywiązanie się z dobrowolnie 

podjętych działań 
-5 

 

19. Niewywiązanie się z obowiązku dyżuru -5  

20. 
Lekceważący stosunek do obowiązków 

ucznia 
-5  

21. Przeszkadzanie na lekcji -5  

22. 
Złe zachowanie w stołówce, bibliotece, 

świetlicy, autobusie i na przerwie 
-5 

 

23. Zaśmiecanie otoczenia -5  

24. Spóźnianie się na lekcje -5  

25. 
Brak dzienniczka, podręcznika, ćwiczeń 

itp. 
-5 

 

26. 
Niezgodny z regulaminem strój codzienny 
lub galowy, fryzura i makijaż (ustalony w 

pkt 10) 
-5 

 

27. 
Używanie telefonu komórkowego w 

szkole bez zgody nauczyciela 
-5 

 

28. Wychodzenie poza teren szkoły -5  

29. Niekorzystanie z szatni -5  

30. Brak obuwia zmiennego  -5  

30. Uchylony  -  

31.  
Nieoddanie książek do biblioteki na 2 

tygodnie przed roczną Radą 
Klasyfikacyjną 

-5 
 

32.  Niszczenie gazetek szkolnych -5  

33. 
Niekulturalne zachowywanie się podczas 

imprez i uroczystości szkolnych 
-5 

 

34. 
Inne skandaliczne nieprzewidziane 

zachowanie ucznia 
-50 

 

35. Punkty do dyspozycji wychowawcy -50  

 

Suma punktów 
ujemnych 

 

Ogólna suma 
punktów (z 

uwzględnieniem 
punktów 

startowych) 

 

 


