
KARTA ZACHOWAŃ UCZNIA 

rok szkolny 2017/18 

Ma na celu wspomaganie wychowawcy przy ocenie zachowania ucznia. 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

Waga pozytywnych zachowań 
Lp. Pożądane reakcje ucznia Waga (pkt.) 
A. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 
1. Finalista lub laureat konkursów organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty lub Towarzystwo na 
Rzecz Młodzieży Uzdolnionej 

50 

2. Zwycięstwo w konkursie rejonowym 30 
3. Udział w konkursie rejonowym 20 
4. Zwycięstwo w konkursie wewnątrzszkolnym 10 
5. Zaangażowanie w realizacji projektu 

edukacyjnego 
1-20 (po 
zakończeniu 
projektu) 

6. Aktywne pełnienie funkcji w szkole 20 (raz w 
semestrze) 

7. Aktywne pełnienie funkcji w klasie 15 (raz w 
semestrze) 

8. Udział w zawodach sportowych 
na szczeblu wojewódzkim 

indywid. 50 

drużynowo 40 

9. Zwycięstwo w zawodach 
sportowych na szczeblu 
rejonowym 

indywid. 30 

drużynowo 20 

10 Reprezentowanie szkoły w 
zawodach sportowych 

indywid. 15 
drużynowo 10  

11. Udział w konkursie wewnątrzszkolnym i 
zawodach sportowych wewnątrzszkolnych 

5 

12. Udział w innych konkursach i zawodach 
sportowych międzyszkolnych 

10 

13. Systematyczny udział w szkolnych kołach 
zainteresowań (co najmniej 70% obecności)  

20 (raz w 
semestrze – 
przyznaje 
opiekun koła) 

14. Systematyczny udział w zajęciach 
wyrównawczych (co najmniej 70% obecności) 

20 (raz w 
semestrze – 
przyznaje 
prowadzący 
zajęcia) 

15. Rozwijanie zainteresowań (np. udział w 
zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) 
poza szkołą – udokumentowane 

15 (raz w 
semestrze) 

16. Praca na rzecz szkoły (udział w 
przedstawieniach, apelach) 

5-20 
każdorazowo 

   



17. Praca na rzecz szkoły  

*przyniesie artykułów spożywczych, paczek, 
  książek, zabawek, itp. 
 
* zbiórka surowców wtórnych 

 

5 (za akcję) 

5-20 (raz w 
półroczu) 
 

18. Redagowanie gazetki szkolnej 10 (raz w 
półroczu) 

19. Praca na rzecz klasy (np. przygotowanie 
gazetki, prowadzenie kroniki klasy) 

5-20 
każdorazowo 

20. Pomoc kolegom w nauce 5-20 (raz w 
półroczu) 

21. Najlepsza aktywność czytelnicza w klasie  10 pkt (dla trojga 
uczniów w klasie, 
raz w półroczu) 

22. 100% frekwencja (brak nieobecności i 
spóźnień) 

10  za każdy 
miesiąc 

23. Brak uwag negatywnych 10 (raz w 
półroczu) 

24. *Inne działania pożądane, inne  działania na 
rzecz klasy i szkoły 

5-10 (raz w 
półroczu) 

B. Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych 
1. Kultura osobista – dobre maniery, strój i wygląd 

odpowiedni do miejsca 
20 (raz w 
półroczu) 

2. Przeciwstawianie się przejawom agresji i 
wandalizmu 

10-20 
każdorazowo 

* 17 Uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje prace na rzecz szkoły/klasy nie otrzymuje 
punktów 

* 25 - np. pomoc, opieka wobec innego ucznia, wkład pracy włożony w naukę, obowiązkowość 

Waga negatywnych zachowań 
Lp. Niepożądane reakcje ucznia Waga (pkt.) 
A Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 
1. Spóźnianie się na lekcje 2 każdorazowo 
2. Przeszkadzanie na lekcjach 10 każdorazowo 
3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 10 każdorazowo 
4. *Dewastacje i niszczenie mienia szkolnego i 

własności innych osób 
15-50+ naprawa 
szkody 

5. Godziny nieusprawiedliwione. 3 za każdą 
opuszczoną 
godzinę 

6. Oszustwo (np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie 
prac domowych) 

20 każdorazowo 

7. *Brak stroju galowego 5 każdorazowo 
8. Posiadanie i używanie na lekcji telefonu 

komórkowego i innych urządzeń 
10 każdorazowo 

9. Lekceważenie dyżurów klasowych 5 każdorazowo 
10. Opuszczanie terenu szkoły 10 każdorazowo 
11. Inne negatywne zachowania 10 każdorazowo 
B Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych 
1. Aroganckie zachowania w stosunku do 20 każdorazowo 



pracowników szkoły 
2. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (np. 

dokuczanie, bicie „dla zabawy”) 
15 każdorazowo 

3. Bójka 20 każdorazowo 
4. Wulgarne słownictwo 10 każdorazowo 
5. Niekulturalne zachowanie w miejscach 

publicznych (np. wycieczki, kino, środki 
komunikacji) 

15 każdorazowo 

6. Kradzież 50 każdorazowo 
7. Zaśmiecanie otoczenia 5 każdorazowo 
8. Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, inne) 50 każdorazowo 
9. Palenie papierosów i e-papierosów oraz 

towarzyszenie osobie palącej 
15 każdorazowo 

10. Wyłudzanie pieniędzy 25 każdorazowo 
11.  Niedotrzymanie przyjętych zobowiązań (np. 

uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, 
przygotowanie gazetki, wykonanie pracy, której 
podjął się uczeń) 

10 każdorazowo 

 

12. Nieodpowiedni strój i makijaż.  10 każdorazowo 
   
                  

*A 4  -  np. 15 pkt. za pisanie po ławce, ścianie, 20 pkt. za niszczenie dekoracji, gazetki, 20 – 50 pkt. 
za wybicie szyby, wyłamanie drzwi, zniszczenie sanitariatów, zamków w drzwiach, niszczenie zieleni 

*A 7 - strój galowy obowiązuje podczas apelu z okazji 11 XI; 1, 3 V, testów gimnazjalnych, wigilii 
klasowych, na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz w innych nadzwyczajnych sytuacjach 
ogłaszanych przez dyrektora szkoły  

Punktacja 

Uczeń na starcie otrzymuje 170  punktów. 

300 i powyżej – wzorowe 

299 – 230 – bardzo dobre 

229 – 160 – dobre 

159 – 100 – poprawne 

99 – 1 – nieodpowiednie 

 poniżej 1 – naganne 

 
•  Uczeń, który otrzyma ocenę nieodpowiednią i naganną z zachowania, nie może reprezentować 
szkoły, uczestniczyć w wycieczkach. 

• Rada Pedagogiczna, w szczególnych przypadkach, może wyrazić zgodę na reprezentowanie szkoły 
przez ucznia, który ma ocenę nieodpowiednią z zachowania. 

•  Na wniosek wychowawcy uczeń z oceną nieodpowiednią z zachowania może uczestniczyć w 
dyskotece szkolnej. Wychowawca może wyrazić zgodę, jeżeli w ciągu dwóch tygodni przed dyskoteką 



ww. uczeń nie otrzymał żadnej uwagi negatywnej. Wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia 
uczniowi opieki na dyskotece . 

 


